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Hall-1, Session-1 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 10
00

:12
30

 
HEAD OF SESSION: Dr. Binyam ZIGTA 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Dr. Binyam ZIGTA 
Wolaita Sodo 

University (Ethiopia) 

EFFECT OF THERMAL RADIATION 

AND CHEMICAL REACTION ON MHD 

FLOW OF BLOOD IN STRETCHING 

PERMEABLE VESSEL 

Prof. Dr. Nguyen Phu Loc 

Nguyen Ngoc Minh Thy, 

BSc. 

Trang Van De, MSc. 

Dr. Le Viet Minh Triet 

Can Tho University 
(Vietnam) 

Ho Chi Minh City 
University (Vietnam) 

APPLICATION OF THE INTEGRATED 

APPROACH IN TEACHING GEOMETRIC 

SEQUENCE TOPIC IN VIETNAMESE 

SECONDARY SCHOOL: A 

PEDAGOGICAL EXPERIMENT 

V. Prasad 

D. L. Mahendra 

Vijayanagara Sri 
Krishnadevaraya 
University (India) 

UNSTEADY MHD CONVECTIVE FLOW 

OF A NANOLIQUID THROUGH A 

RADIALLY STRETCHED RIGA AREA 

VIA OPTIMAL HOMOTOPY ANALYSIS 

METHOD 

Muhammad Salman 

Kausar  

Abid Hussanan 

Mustafa Mamat 

University Sultan 
Zainal Abidin 

(Malaysia) 
University of 

Education Division of 
Science & Technology 

(Pakistan) 

IMPACTS OF POROUS DISSIPATION 

ON NON-NEWTONIAN CASSON FLUID 

ON A FLAT PLATE EMBEDDED IN A 

POROUS MEDIA WITH SUCTION AND 

INJECTION 

Dr. Nour El Houda Djaa 

Prof. Dr. Pr. Djaa 

Mustapha 

Laboratory of 
Geometry, Analysis, 

Control and 
Applications (Algeria) 

NATURAL METRICS ON THE TANGENT 

BUNDLE OF ORDER TWO AND 

HARMONICITY 

Meziane Hind 
Mohammed I 

University (Morocco) 
IOT SECURITY: CHALLENGES AND 

PERSPECTIVES 

Haseeb ur Rehman  

Fakhar Mustafa 

Punjab Bait-ul-Maal, 
Government of the 
Punjab (Pakistan) 

COMSATS University 
Islamabad (Pakistan) 

ESTIMATION OF CASE FATALITY 

RATES AND MACHINE LEARNING 

ALGORITHM BASED PREDICTION OF 

COVID-19 CASES IN SAARC 

Dr. R.S. Lebelo 

S. O. Akindeinde 

Vaal University of 
Technology 

(South Africa) 
Botswana 

International 
University of 
Science and 
Technology 
(Botswana) 

APPROXIMATING TEMPERATURE 

DISTRIBUTION IN A MEDIUM OF 

CONSTANT THERMAL CONDUCTIVITY 

USING STEP FUNCTIONS 

Dr. Hanumesh Vaidya 

Miss. J. U. Viharika 

Vijayanagara Sri 
Krishnadevaraya 
University (India) 

BICONVECTION PERISTALTIC 

TRANSPORT OF NANO EYRING-

POWELL FLUID IN AN ASYMMETRIC 

CHANNEL CONTAINING GYROTACTIC 

MICROORGANISM 

Bivash Majumder 
Raiganj University 

(India) 

HAWKING RADIATION WITH THE 

DYNAMICAL HORIZON IN THE K-

ESSENCE EMERGENT VAIDYA 

SPACETIME 



Hall-2, Session-1 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 10
00

:12
30

 
HEAD OF SESSION:  Gülnaz Gafurova 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Yeliz 

BOLAT 

Hitit University 
(Turkey) 

INVESTIGATION OF TEACHERS’ 

ATTRIBUTES TO DISTANCE 

EDUCATION ACCORDING TO SOME 

VARIABLES 

Lect. Remziye AKARSU 
Biruni University 

(Turkey) 

ANALYSIS OF THE SENSORY 

PROCESSING SKILLS AND EATING 

BEHAVIORS OF CHILDREN WITH 

TYPICAL DEVELOPMENT AT 

DIFFERENT AGE RANGE 

Assist. Prof. Dr. BaĢar 

ÖZTÜRK 

Lect. Remziye AKARSU 

Biruni University 
(Turkey) 

INVESTIGATION OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN UPPER 

EXTREMITY ANTHROPOMETRIC 

MEASUREMENTS AND HAND AND 

FINGER GRIP STRENGTH AND HAND 

DEXTERITY IN HEALTHY YOUNG 

INDIVIDUALS 

Lect. Remziye AKARSU 

Erg. Yaprak TATAR 

Erg. Nezihe ACAR 

Biruni University 
(Turkey) 

THE EFFECTIVENESS OF PEO MODEL-

BASED OCCUPATIONAL THERAPY 

INTERVENTION ON OCCUPATIONAL 

PERFORMANCE 

AND QUALITY OF LIFE IN 

INDIVIDUALS WORKING FROM HOME 

DUE TO COVID-19 

Assoc. Prof. Dr. Özgür 

DEMĠRTAġ 

Lect. Sermed DOĞAN 

Kayseri University 
(Turkey) 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 

ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION 

AND UNETHICAL PRO-

ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR IN 

HEALTH INSTITUTIONS 

Lect. Hakan ÇELĠK 

Lect. Mustafa ÖZER 

Prof. Dr. Handan ZĠNCĠR 

Çukurova  
University (Turkey) 

Erzincan Binali 
Yıldırım University 

(Turkey) 
Erciyes University 

(Turkey) 

MODIFICATION AND VALIDATION OF 

THE VACCINE HESITANCY SCALE FOR 

ADULT VACCINATION 

Specialist Midwife Emel 

TIRKAZ 

Assoc. Prof. Dr. Meltem 

AKBAġ 

Çukurova  
University (Turkey) 

FEMALE SEXUALITY AND 

INVESTIGATION OF CULTURAL 

APPROACHES 

Assist. Prof. Dr. Sibel GÖK 
ġırnak University 

(Turkey) 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND 

MANAGEMENT OF THE TURKISH 

PUBLIC HOSPITALS INSTITUTION 

AND THE PROVINCIAL ASSOCIATIONS 

OF PUBLIC HOSPITALS 

 
  



Hall-3, Session-1 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 10
00

:12
30

 
HEAD OF SESSION: Dr. Serdar Engin KOÇ 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Apoorva Singh 
Jagran School of Law 

(India) 

AVIATION INDUSTRY: DEVELOPMENT 

& REGULATION 

Muhammad Nasir 

Muhammad Waqas 

Nurnadiah Zamri 

University Sultan 
Zainal Abidin 

(Malaysia) 
National University 

of Technology 
(Pakistan) 

REVISED FOURIER-FICK THEORIES 

OR CATTANEO- CHRISTOV DUAL 

DIFFUSION CONCEPTS 

Suriati Jamalludin 

Prof. Madya Dr. Awanis 

Romli 

University Malaysia 
Pahang (Malaysia) 

THE CHRONOLOGICAL IMPACT 

EMERGENCY TRANSITION TO E-

LEARNING TO THE ASSESSMENT 

COMPONENT IN THE LEARNING 

DELIVERY SYSTEM 

S. H. Abbasi 

Muhammad Imran 

A. Mahmood  

M. B. Sial 

National University 
of Science and 

Technology (NUST) 
(Pakistan) 

Beihang University, 
Beijing, (China) 

MODELING, SIMULATION AND 

CONTROL OF A BIOMIMETIC UAV 

WING 

Dr. Serdar Engin KOÇ 
BaĢkent University 

(Turkey) 

USING AUGMENTED AND MIXED 

REALITY IN EDUCATION:LEARNER 

PERCEPTIONS 

Dr. Ebole Alpha Friday 

Dr. Aremu Idris 

Mr. Adewale Shomope 

Department of 
Computer Science 

School of Technology 
Lagos State 

Polytechnic Nigeria 
(Nigeria) 

HOME SECURITY SYSTEM FOR 

INTRUDER DETECTION USING GSM 

TECHNOLOGY 

Nur Diyana Hisham 

Hanifah Jambari 

Mohamad Rasidi Pairin 

Nurul Aini Mohd 

Ahyan 

Nurhazirah  Noh@Seth 

Norulhuda Ismail 

Universiti Teknologi 
Malaysia (Malaysia) 

INDUSTRIAL TRAINING 

IMPLEMENTATION FOR STUDENTS 

OF VOCATIONAL COLLEGE IN 

MALAYSIA 

Ashish DHAMANDA 
Deemed University 

(India)  

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

TECHNIQUE FOR POWER AND 

FREQUENCY CONTROLLING 

Mona AFANGA 

Prof. Dr. Yunbo RAO 

University of 
Electronic Science 
and Technology of 

China (China) 

RECOGNITION OF ARABIC SIGN 

LANGUAGE MEDICAL WORDS USING 

THE LEAP MOTION CONTROLLER 

Mr. M. Vivek Prabhu 

Dr. N. Rajesh Jesudoss 

Hynes 

Velammal College of 
Engg. & Technology 

Mepco Schlenk Engg. 
College (India) 

A REVIEW ON THE EFFECTS OF 

PREHEATING IN FRICTION STIR 

WELDING 

OF ALUMINIUM AND MAGNESIUM 

ALLOYS 

Abubaker ALGUTTAR 

Prof. Dr. Remzi YILDIRIM 

Ankara Yildirim 
Beyazit University 

(Turkey) 

DEEP LEARNING - GAN TECHNIQUES 

FOR MISINFORMATION 

IDENTIFICATION, DETECTION AND 



CLASSIFICATION 

 
  



Hall-4, Session-1 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 10
00

:12
30

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Sanjeev Kumar Gupta 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

SAGHOURI EL IDRISSI 

Imane  

KETTANI Rajae  

FERRAHI Moha  

BRHADDA Najiba 

National Institute of 
Agronomic Research 

(INRA) (Morocco) 
University of 

Ibn Tofail (Morocco) 

EVALUATION OF DROUGHT 

TOLERANCE IN SIXTEEN DURUM 

WHEAT UNDER FIELD CONDITIONS 

IN THE SAIS REGION 

Abegunrin O.O. 

Oyewole O.O.  

Adebayo A.S. 

Olatunji B.T. 

Adedipe J. O. 

Ogunwale O.G 

Federal College of 
Forestry (Nigeria) 

CROP FARMERS’ WILLINGNESS AND 

CONSTRAINTS TO PRACTISE 

CONSERVATION TILLAGE IN 

AKINYELE LOCAL GOVERNMENT OF 

OYO STATE, NIGERIA 

Prof. Dr. Sanjeev Kumar 

Gupta  

Dr. R.K. Manhas 

Govt. Degree College 
Basohli (India) 

INVASIVE ALIEN SPECIES IN TEHSIL 

RAMKOTE OF DISTRICT KATHUA 

(NORTH-WEST HIMALAYAS), JAMMU 

AND KASHMIR, INDIA 

Fadhila TAÏBI 

Khaled TAÏBI 

Mohamed BOUSSAID 

Leila AIT ABDERRAHIM 

Ibn Khaldoun 
University of Tiaret 

(Algeria) 

MORPHOLOGICAL VARIATION OF 

SOME NATURAL POPULATIONS OF 

ATLAS CEDAR CEDRUS ATLANTICA IN 

THE EASTERN REGION OF ALGERIA 

ZOUBIDA Bilal 

Khaled TAÏBI 

Leila AIT ABDERRAHIM 

Mohamed BOUSSAID 

Ibn Khaldoun 
University of Tiaret 

(Algeria) 

MORPHOLOGICAL VARIATION OF 

SOME NATURAL POPULATIONS OF 

PRICKLY JUNIPER JUNIPERUS 

OXYCEDRUS IN THE WESTERN 

REGION OF ALGERIA 

Dr. Muhammad Muddassir 

Ali 

Muhammad Ijaz 

Ahmad Riaz Khan 

Sehrish Firyal 

University of 
Veterinary and 

Animal Sciences 
(Pakistan) 

TRACE METAL ASSOCIATED 

GENOTOXICITY IN LIVESTOCK FROM 

INDUSTRIAL AREAS OF LAHORE 

PAKISATN 

Muhammad Irfan Said  

Effendi Abustam 

Farida Nur Yuliati  

Endah Murpi Ningrum  

Yuniar Saskia Supardi 

Hasanuddin 
University 
(Indonesia) 

CHARACTERISTICS OF CHICKEN 

NUGGET WITH ADDED COLLAGEN 

EXTRACT FERMENTED BY 

LACTOBACILLUS PLANTARUM 

BACTERIA 

Nguyen Thi Tuoi  

Nguyen Phu Son  

Pham Le Thong 

Le Nhu Bich 

Dalat University 
(Vietnam) 

Can Tho University 
(Vietnam) 

ANALYSIS OF FARMERS’ MARKET 

POWER IN THE VALUE CHAIN OF 

ARABICA COFFEE IN LAM DONG 

PROVINCE, VIETNAM 

Nguyen Thi Tuoi  

Nguyen Phu Son  

Le Nhu Bich 

Dalat University 
(Vietnam) 

Can Tho University 
(Vietnam) 

REVIEW OF AGRICULTURAL VALUE 

CHAIN ANALYSIS 

Assoc. Prof. Dr. Huynh 

Viet Khai 

Yuzuru Utsunomiya  

Khong Tien Dung 

Le Nguyen Doan Khoi 

Can Tho University 
(Vietnam) 

Nagasaki University 
(Japan) 

THE DEMAND OF LOCAL 

COMMUNITIES FOR THE FOREST 

CONSERVATION PROJECT: A CASE 

STUDY OF U MINH HA FOREST 

  



Hall-5, Session-1 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 10
00

:12
30

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ali DELİBAŞ 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Hakan 

KAVUR 

Assoc. Prof. Dr. Ozan 

ARTUN 

Prof. Dr. Davut 

ALPTEKĠN 

Dr. GülĢah EVYAPAN 

Çukurova University 
(Turkey) 

CAN ZIKA VIRUS BE REPORTED FROM 

ADANA IN THE NEAR FUTURE? 

Assoc. Prof. Dr. Hakan 

KAVUR 

Prof. Dr. Davut 

ALPTEKĠN 

Hale ÖKSÜZ 

Çukurova University 
(Turkey) 

DETERMINATION OF 

MORPHOLOGICAL VARIATIONS 

AMONG SAND FLY SPECIES OF THE 

SUBGENUS LARROUSSIOUS (DIPTERA: 

PSYCHODIDAE) IN ADANA BY 

MORPHOMETRIC AND MOLECULAR 

ANALYSIS 

Dr. Pınar OĞUZHAN 

YILDIZ 

Ataturk University 
(Turkey) 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF 

CENTAURY OIL ADDED IN DIFFERENT 

PROPORTIONS TO FISH CROQUETS 

PREPARED FROM CARP ON SOME 

QUALITY CRITERIA 

Assoc. Prof. Dr. Yakup 

ASLAN 

Barzan Ismael GHAFOUR 

Siirt University 
(Turkey) 

IMMOBILIZATION OF CHAETOMIUM 

ERRATICUM DEXTRANASE O CARBON 

NANOTUBES 

Assist. Prof. Dr. Tezel 

YILDIRIM ġAHAN 

Assist. Prof. Dr. Duygu 

TÜRKER 

Assist. Prof. Dr. Senem 

DEMIRDEL 

University of Health 
Sciences (Turkey) 

INFORMATION AND AWARENESS OF 

ACADEMICIANS TOWARDS 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Esra SOY 

Res. Assist. Aylin Özge 

PEKEL 

Prof. Dr.Hacı Ahmet 

PEKEL 

Gazi University 
(Turkey) 

THE STORY OF THE BOW AND ARROW: 

THROUGH THE EYES OF CHILDREN 

Dr. Sema ÜSTGÖRÜL 
Manisa Celal Bayar 
University (Turkey) 

SEXUAL EDUCATION AND 

COMMUNICATION ACCORDING TO 

DEVELOPMENT PERIODS 

Assoc. Prof. Dr. Ramazan 

COġKUN 

Kadriye ÖNCEL 

Yasin AKKÖZ 

Assoc. Prof. Dr. Ali 

DELĠBAġ 

Yozgat Bozok 
University (Turkey) 

REMOVAL OF ACIDIC DYES FROM 

AQUEOUS SOLUTIONS WITH BASIC 

POLYMERIC RESINS 

Assoc. Prof. Dr. Ramazan 

COġKUN 

Kadriye ÖNCEL 

Yasin AKKÖZ 

Yozgat Bozok 
University (Turkey) 

SYNTHESIS OF AMPHHOTERIC RESIN: 

REMOVAL OF BOTH ANIONIC AND 

CATIONIC DYES FROM AQUEOUS 

SOLUTIONS 

Assoc. Prof. Dr. Ozan 

ARTUN 

Assoc. Prof. Dr. Hakan 

Cukurova University 
(Turkey) 

MEDICAL GEOGRAPHY APPLICATIONS 

IN THE EPIDEMIOLOGY OF VECTOR 

DISEASES IN ADANA 



KAVUR 

Dr. Sema ÜSTGÖRÜL 

Dr. Cem KEÇE 

Mustafa ÇAY 

Manisa Celal  Bayar 
(Turkey)University  

SOLUTION-FOCUSED BRĠEF 

THERAPY-BASED SEXUAL 

COUNSELING IN 

VAGIINISMUS: A CASE REPORT 

 
  



Hall-1, Session-2 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 13
00

:15
30

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Atiya Thabet Abuharris 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Tudor A. 

Onea 

Bilkent University 
(Turkey) 

IS THE US DECLINING RELATIVE TO 

CHINA? A GEOPOLITICAL ANALYSIS 

OF POLARITY, POWER SHIFTS, AND 

PRIMACY 

Pham Thi Gam Nhung  

Vo Thanh Danh 

CanTho University 
(Vietnam) 

ECONOMIC EFFICIENCY OF STRAW 

MUSHROOMS PRODUCTION AT 

HOUSEHOLDS LEVEL IN THE 

MEKONG DELTA 

Prof. Dr. Gaber Bassyouni  

Ali Khalifa 

Alexandria University 
(Egypt) 

THE IMPACT OF ECONOMIC 

INTEGRATION BETWEEN EGYPT, 

SUDAN AND LIBYA ON THE INTRA-

TRADE OF THE MOST IMPORTANT 

CROPS AND AGRICULTURAL 

COMMODITIES 

Tanu Shri 
Jagran School of Law 

(India) 
LIVING WAGE FOR WORKERS 

Abdulmumini Baba Alfa 

Emmanuel Tsado 

IBB University Lapai 
(Nigeria) 

IMPACT OF FERTILIZER SUBSIDY ON 

FARMERS PRODUCTIVITY: CASE 

STUDY OF RURAL FARMERS IN LAPAI 

COMMUNITIES, NIGERIA 

Prof. Dr. Atiya Thabet 

Abuharris 

The Libyan Academy 
(Libya) 

THE ROLE OF E-COMMERCE IN 

COMPANIES’ FINANCIAL FLOW 

DURING COVID-19 PANDEMIC 

Barun Kumar Jha 

Prof. R. K. Gupta 

University of Delhi 
(India) 

FORCED MERGER ANNOUNCEMENT 

EFFECT: FAMA FRENCH THREE 

FACTOR MODEL 

Usman A. Usman  

Yusuf, Umar. Dantama  

Mika’ilu Abubakar  

Maryam A. Koko 

Ibrahim Badamasi 
Babangida University 

(Nigeria) 

THE IMPACT OF TRADE 

LIBERALIZATION POLICY ON FDI 

INFLOW INTO SSA COUNTRIES 

SALAKO,Oluwaseun 

Adewale 

OLABODE, Bolanle 

Motunrayo 

Federal Polytechnic 
Ilaro (Nigeria) 

NON GOVERNMENTAL 

ORGANIZATION IN RURAL 

DEVELOPMENT IN YEWA 

NORTH LOCAL GOVERNMENT AREA 

OF OGUN STATE, NIGERIA 

Thinakaridevi 

Shanmugam 

Zulhamri Abdullah 

University Putra 
Malaysia (Malaysia) 

FACTORS AFFECT CONSUMER’S 

ELECTRONIC WORD OF MOUTH 

INTENTION IN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILTY 

 
  



Hall-2, Session-2 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 13
00

:15
30

 
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Ayşe ÜLGEN 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. AyĢe 

ÜLGEN 

Assist. Prof. Dr. Sirin 

ÇETĠN 

Assist. Prof. Dr. Ġsa DEDE 

Girne American 
University (KKTC) 

Tokat 
GaziosmanPasa 

University (Turkey) 
Mustafa Kemal 

University (Turkey) 

DEVELOPMENT OF THE COVID-19 

FEAR SCALE IN CANCER PATIENTS 

Assist. Prof. Dr. AyĢe 

ÜLGEN 

Assist. Prof. Dr. Sirin 

ÇETĠN 

Prof. Dr. Meryem ÇETIN 

Res. Assist. Dr. Wentian Li 

Girne American 
University (KKTC) 

Tokat 
GaziosmanPasa 

University (Turkey) 
Amasya 

University(Turkey) 
The Robert S. Boas 

Center for Genomics 
and Human Genetics 

(USA) 

BLOOD TYPE A IS A RISK FOR COVID-

19 SEVERITY, AND TYPES B AND O 

ARE PROTECTIVE: A SURVEY OF A 

TURKISH COHORT 

Assist. Prof. Dr. Münevver 

BARAN 

Assist. Prof. Dr. Gözde 

Özge ÖNDER 

Res. Assist. Dr. Özge 

GÖKTEPE 

Assoc. Prof. Dr. Arzu YAY 

Erciyes University 
(Turkey) 

EFFECTS OF KUERSETIN ON 

APOPTOSIS AND AUTOPHAGY IN MDA 

MB-231 BREAST CANCER CELL LINE 

Specialist Nurse Dudu 

ALPTEKĠN 

Dr. Derya GEZER 

Esma GÖKÇE 

Hamide ġĠġMAN 

Refiye AKPOLAT 

Prof. Dr. Sevban ARSLAN 

Cukurova University 
(Turkey)  

EVALUATION OF THE KNOWLEDGE 

LEVEL AND COMPLIANCE OF 

HEALTHCARE PERSONNEL WORKING 

IN COVID-19 CLINICS WITH 

ISOLATION PRECAUTIONS 

Dr. Derya GEZER 

Prof. Dr. Sevban ARSLAN 

Cukurova University 
(Turkey)  

EVALUATION OF PERCEPTION OF 

KNOWLEDGE, SATISFACTION, AND 

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS 

UNDERGOING CANCER SURGERY 

Dr. Derya GEZER 

ġeyma YURTSEVEN 

Dudu ALPTEKĠN 

Assoc. Prof. Dr. Sevilay 

ERDEN 

Prof. Dr. Sevban ARSLAN 

Cukurova University 
(Turkey)  

PSYCHOLOGICAL OUTCOMES 1 YEAR 

AFTER RESTRICTIVE BARIATRIC 

SURGERY 

Dr. Derya GEZER 

Prof. Dr. Sevban ARSLAN 

Prof. Dr. EvĢen NAZIK 

Lect. Zehra ÇERÇER 

Cukurova University 
(Turkey)  

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE 

AND SEXUAL FUNCTIONS OF WOMEN 

WITH ANAL INCONTINENCE 

Prof. Dr. HÜLYA YAZICI 

Dr. Seda KILIÇ ERCĠYAS 

Dr. ġeref Buğra TUNÇER 

Dr. Özge ġÜKRÜOĞLU 

ERDOĞAN 

Istanbul University 
(Turkey) 

HIGH MIR-27A-3P LEVEL IN 

PERIPHERAL CIRCULATION OF 

PATIENTS WITH OVARIAN 

CARCINOMA 



Dr. Demet AKDENĠZ 

Msc. Betül ÇELĠK 

Dr. BüĢra KURT 

Msc. Gamze UYAROĞLU 

  



Hall-3, Session-2 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 13
00

:15
30

 
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Nadire ESER 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Dr. Fırat ERPALA 

Assoc. Prof. Dr. Mesut 

TAHTA 

Dr. Mete GEDĠKBAġ 

Çeġme 
Alperçizgenakat State 

Hospital(Turkey) 
Egepol Surgical 

Hospital(Turkey) 
Turhal State Hospital 

(Turkey) 

COMPRASION OF TREATMENT 

OPTIONS OF THREE AND FOUR PART 

HUMERUS PROXIMAL END 

FRACTURES IN OVER 50 YEARS OF 

PATIENTS 

Lect. Dr. Cevriye YÜKSEL 

KAÇAN 

Bursa Uludag 
University (Turkey) 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 

WORKPLACE NURSING COURSE ON 

STUDENTS’  PERCEPTION OF 

OCCUPATIONAL HEALTH AND 

SAFETY 

Dr.  Müjdat KARABULUT 

Assist. Prof. Dr. Ercan 

SARUHAN 

Mugla Sitki Kocman 
University (Turkey) 

CHANGES OF IL-10 LEVELS IN TEARS 

AFTER EXTERNAL 

DACRYOCYSTORHINOSTOMY IN 

PATIENTS WITH PRIMARY ACQUIRED 

NASOLACRIMAL DUCT OBSTRUCTION 

Dr. Mehmet Mete 

KIRLANGIÇ 

Dr. Merve VURAL 

YALMAN 

Dr. Mefkure ERASLAN 

ġAHIN 

Tuzla Goverment 
Hospital (Turkey) 
Terme Goverment 
Hospital (Turkey) 

Kayseri City Hospital 
(Turkey) 

EVALUATION OF BONE DENSITY OF 

WOMEN WHO APPLIED TO OUR 

CLINIC IN THE PERIMENOPAUSAL 

PERIOD 

Dr. Ares ALĠZADE 
Cukurova University 

(Turkey)  

IN VITRO INVESTIGATION OF 

ANTIOXIDANT EFFECTS OF ß-

GLYCYRRHETINIC ACID ON U87 

CELLS INDUCED BY BETA-AMYLOID 

Assist. Prof. Dr. Osman 

Ersegun BATÇIK 

Assist. Prof. Dr. Bülent 

ÖZDEMĠR 

Recep Tayyip 
Erdoğan University 

(Turkey) 

THE POSTERIOR LONGITUDINAL 

LIGAMENT (PLL) SUTURE LEADS TO 

AL LARGER INTRADURAL AREA 

Dr. Ertuğrul ġAHĠN 
Izmir Kemalpasa 

State Hospital 
 

A QUALITY ANALYSIS OF ROBOTIC 

ASSISTED KNEE REPLACEMENT 

SURGERY VIDEOS ON YOUTUBE 

Assist. Prof. Dr. Nadire 

ESER 

 

KahramanmaraĢ 
Sütçü Ġmam 

University (Turkey) 

THE EFFECT OF FERULA 

ELAEOCHYTRIS ROOT EXTRACT ON 

BLADDER OVERACTIVITY IN 

CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED RAT 

CYSTITIS MODEL 

  



Hall-4, Session-2 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 13
00

:15
30

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Sami KILINÇLI 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Lect. Dr. Tarık 

TANRIBĠLĠR 

Osmaniye Korkut Ata 
University (Turkey) 

THE PERCEPTION CAPACITY OF THE 

SOUL TO PARTICULARS IN SHAMS AL- 

DĪN AL-SAMARQANDI 

Lect. Dr. Tarık 

TANRIBĠLĠR 

Osmaniye Korkut Ata 
University (Turkey) 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BEING 

AND ESSENCE IN SHAMS AL-DĪN AL- 

SAMARQANDI 

Assoc. Prof. Dr. Sami 

KILINÇLI 

Cukurova University 
(Turkey)  

BEING REWARDED FOR THE BEST OF 

ACTION IN JURISDICTION 

Assoc. Prof. Dr. Sami 

KILINÇLI 

Cukurova University 
(Turkey)  

THE APPROACHES OF THE 

COMMENTATORS TO THE VERSES IN 

WHICH ALMIGHTY ALLAH EXPLAINS 

THAT THEY BLEW HUMAN FROM 

THEIR OWN SPIRIT 

Assist. Prof. Dr. Ali 

TEMEL 

Cukurova University 
(Turkey)  

THE VIEWS OF THE SEVEN VAJEEHS 

WITHIN THE CONTEXT OF AL-AHRUF 

AL- SEB’A HADITHS 

Assist. Prof. Dr. Ali 

TEMEL 
Cukurova University 

(Turkey)  

REFERENCE OF THE WORD “SAWÂD” IN 

QIRĀʾĀT SOURCES TO THE TEXT OF 

THE QURʾĀN 

Dr. YaĢar ATĠLA Ministry of Education 

SOUL PURIFICATION AND 

IMPROVEMENT OF MAN’S 

IMPETUOSITY 

Dr. YaĢar ATĠLA Ministry of Education 

THE IMPORTANCE OF THE FAMILY IN 

THE TRANSFERRING OF DIVINE- 

SOURCED VALUES 

Res. Assist. Dr. Ahmet 

BEKEN 

Cukurova University 
(Turkey)  

SCIENCES TRAINED IN NİZĀMİYA 

MADRASAHS 

Res. Assist. Dr. Ahmet 

BEKEN 

Cukurova University 
(Turkey)  

MUHĀSABA AND MURĀKABA 

CONCEPTIONS IN TERMS OF 

CONTINUITY OF CONSCIOUSNESS FOR 

THE PERSON AND GOD: A CENTERED 

READING BY HĀRİTH AL-MUHĀSİBÎ  

(d. 243/857) 

 
  



Hall-5, Session-2 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 13
00

:15
30

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan ULUM 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

 

Assoc. Prof. Dr. Ömer 

Gökhan ULUM 
Mersin University 

(Turkey) 

THE ADEQUACY OF THE PHYSICAL 

STATES OF EFL CLASSROOMS IN THE 

SOCIO-ECONOMICALLY 

DISADVANTAGED DISTRICTS IN 

TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Ömer 

Gökhan ULUM 

Mersin University 
(Turkey) 

AN IDIOGRAPHIC ANALYSIS INTO THE 

CONTEXT OF HANDICAPPED ENGLISH 

TEACHERS IN TURKEY 

Dr. Burcu Nur BAġTÜRK 

ġAHĠN 

Assoc. Prof. Dr. MenekĢe 

Seden TAPAN BROUTIN 

Bursa Uludag 
University (Turkey) 

INVESTIGATION OF MATHEMATICS 

TEACHER CANDIDATES’ 

DOCUMENTATIONAL GENESIS 

PROCESSES 

Dr. Burcu Nur BAġTÜRK 

ġAHĠN 

Dr. Salih BĠRĠġÇĠ 

Bursa Uludag 
University (Turkey) 

AN AUTO-ETNOGRAPHIC STUDY OF A 

MATHEMATICS EDUCATION 

RESEARCHER’S OWN NOTICING 

SKILLS 

Assoc. Prof. Dr. Adem 

BAYAR 

Derya ALĠMCAN 

Amasya University 
(Turkey) 

TEACHERS’  OPINIONS ON THE 

CONCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL 

JUSTICE AND ORGANIZATIONAL 

TRUST 

Assoc. Prof. Dr. Adem 

BAYAR 

Derya ALĠMCAN 
Amasya University 

(Turkey) 

A SYSTEMATIC REVIEW OF 

EDUCATIONAL STUDIES ON 

ORGANIZATIONAL 

RUMOURS AND GOSSIP 

Assoc. Prof. Dr. Adem 

BAYAR 

Derya ALĠMCAN 

Amasya University 
(Turkey) 

GRADUATE EDUCATION AS A 

FASHION 

Assoc. Prof. Dr. Erkan 

EFĠLTĠ 

Laura ALMAZOVA 

Kyrgyz-Turkish 
Manas University 

(Kyrgyzstan) 

DETERMINATION OF THE 

ASSISTANCE THAT STUDENTS 

RECEIVE FROM GUIDANCE SERVICES 

AT SCHOOL 

Assoc. Prof. Dr. Erkan 

EFĠLTĠ 

Aida AKMATALĠEVA 

Kyrgyz-Turkish 
Manas University 

(Kyrgyzstan) 

EXAMINATION OF THE EFFECT OF 

CREATIVE DRAMA COURSE ON SELF- 

CONFIDENCE DEVELOPMENT IN 

PRESCHOOL PERIOD ACCORDING TO 

FAMILY VIEWS 

  



Hall-1, Session-3 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 16
00

:18
30

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Hüseyin 

DOĞRAMACIOĞLU 

Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK 

Kilis 7 Aralik 
University (Turkey) 

Bolu Abant Ġzzet 
Baysal University 

(Turkey) 

EDIRNE WITH ITS MAJESTIC 

MONUMENTS FROM THE PEN OF 

NERIMAN HIKMET 

Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK 

Prof. Dr. Hüseyin 

DOĞRAMACIOĞLU 

Bolu Abant Ġzzet 
Baysal University 

(Turkey) 
Kilis 7 Aralik 

University (Turkey) 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR AND 

EDIRNE HIGH SCHOOL POETS 

Assoc. Prof. Dr. Orhan 

HANBAY 

Adiyaman University 
(Turkey)  

EXAMINATION OF ENGLISH SELF-

EFFICIENCY BELIEF LEVEL OF 10th 

STUDENTS ACCORDING TO GENDER 

VARIABLE 

Assoc. Prof. Dr. Orhan 

HANBAY 

Adiyaman University 
(Turkey) 

EXAMINING LEVEL OF USE OF 

METACOGNITIVE READING 

STRATEGIES IN 10TH GRADE 

STUDENTS ACCORDING TO GENDER 

Assist. Prof. Dr. Adem 

ÖZBEK 

Giresun University 
(Turkey) 

MEHMET CEMIL’S APHORISMS 

Assist. Prof. Dr. Seda 

ÖZBEK 

Giresun University 
(Turkey) 

ADANA IMPRESSIONS OF AN 

OTTOMAN JUDGE: “YUSUF ZĠYA 

YOZGADÎ VE TABSIRA YAHUT ADANA 

TEMAġASI” 

Assist. Prof. Dr. Olcay 

TURAN 

Kırklareli University 
(Turkey) 

TRADE IN THE HITTITES 

Dr. NeĢe DOKUMACI 

SÜTÇÜ 

Assoc. Prof. Dr. Kerem 

SÜTÇÜ 

Dicle University 
(Turkey) 

EXAMINATION OF PRESERVICE 

TEACHERS’ COMPETENCE 

PERCEPTIONS FOR 21 th CENTURY 

SKILLS 

 
  



Hall-2, Session-3 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 16
00

:18
30

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Dr. Yasin ġEKER 

Ress. Asst. Oğuz Yusuf 

ATASEL 

Ress. Asst. Yusuf 

GÜNEYSU 

Hitit University 
(Turkey) 

Karadeniz Technical 
University(Turkey) 

Karadeniz Technical 
University(Turkey) 

THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE 

ON PROFITABILITY: EVIDENCE FROM 

BORSA ISTANBUL LOGISTICS AND 

TRANSPORTATION FIRMS 

Dr. Yasin ġEKER 

Ress. Asst. Oğuz Yusuf 

ATASEL 

Hitit University 
(Turkey) 

Karadeniz Technical 
University(Turkey) 

THE COVID-19 PANDEMIC’S IMPACT 

ON LOGISTICS AN TRANSPORTATION 

FIRMS: AN EVENT STUDY 

Dr. Mehmet Güney 

CELBIġ 

Yeditepe University 
(Turkey) 

THE REGIONAL DISTRIBUTION OF 

INDUSTRIAL ACTIVITY IN TURKEY: A 

MACHINE LEARNING EXPLORATION 

Assoc. Prof. Dr. Meltem 

ERDOĞAN 

Esra KOÇ 

Anadolu University 
(Turkey) 

USAGE AREAS AND BENEFITS OF 

DIGITAL NUDGE 

Dr. Osman ÇALIġKAN 
Pamukkale 

University (Turkey) 

“YOU ARE EITHER WITH US OR WITH 

THE TRAITORS”: THE “BLACK OR 

WHITE” FALLACY AS A TOOL OF 

PERSUASION IN POLITICAL 

DISCOURSE 

BüĢra ĠNCEKARA 

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY 

Karabuk University 
(Turkey) 

UNIVERSITY STUDENTS RETURNING 

TO THEIR FAMILY DURING COVID-19 

PANDEMIC EXAMINING THE VIEWS 

ON LIVING WITH THE FAMILY 

Assist. Prof. Dr. ġule CAN 

(SAYAR) 

Adana Alparslan 
Turkes Science and 

Technology 
University  (Turkey) 

COLLECTIVE HEALING AS A 

SOLIDARITY PRACTICE: WOMEN, 

DISPLACEMENT AND TOGETHERNESS 

IN ISTANBUL AND ANTAKYA 

Assist. Prof. Dr. Berna 

GÜR 

Hitit University 
(Turkey) 

EVALUATION OF OCCUPATIONAL 

HEALTH AND SAFETY DEPARTMENT 

STUDENTS ON OHS PRACTICES AT 

THEIR WORKPLACES 

Dr. Ugur ERDOGAN Istanbul University 

A STRATEGIC OUTLOOK TO 

SOUTHWEST INDIAN OCEAN: 

TURKEY’S ECONOMIC RELATIONS 

WITH THE VANILLA ISLANDS REGION 

 
  



Hall-3, Session-3 
07.09.2021, Tuesday 

Ankara Local Time- 16
00

:18
30

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Asim MANSHA 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Ibrahim Kani Aminu 

Aminu Muhammad 

Abdullahi Abdulwaris 

Daura 

Bayero University 
Kano (Nigeria) 

Usman Danfodiyo 
University Sokoto 

(Nigeria) 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION 

AND STUDY OF ANTIMICROBIAL 

ACTIVITY OF Cu(II) AND Ni(II) 

COMPLEXES WITH SCHIFF BASE 

DERIVED FROM 2- HYDROXY-1-

NAPHTHALDEHYDE AND P-

NITROANILINE 

Dr. Zulfiqar Ali Khan 

Government College 
University (Pakistan) 

University De 
Montreal (Canada) 
Cardiff University 
(United Kingdom) 

DESIGN AND SYNTHESIS OF 

MANNICH BASE DERIVATIVE OF 

OXADIAZOLE AS A POTENT 

ANTITUMOR AGENT 

Muhammad S.  

Sakina A. A. 

Sokoto State 
University (Nigeria) 

BEE POLLEN: A POTENTIAL 

ANTIOXIDANT FOR THERAPEUTIC 

APPLICATIONS 

R. L. Monaledi 

O. D. Makinde 

K. S. Tshivhi 

Stellenbosch 
University  

(South Africa) 

MODELLING HEAT TRANSFER 

ENHANCEMENT OF VARIABLE 

VISCOSITY NANOFLUIDS IN A 

COUETTE FLOW THROUGH 

MICROCHANNELS 

Matloob Ahmad 
Government College 

University (Pakistan) 

SYNTHESIS AND α-GLUCOSIDASE 

INHIBITION ACTIVITY OF 1,2- 

BENZOTHIAZINE DERIVATIVES: AN IN 

SILICO AND BIOCHEMICAL 

APPROACH 

Assoc. Prof. Dr. Asim 

MANSHA 

Government College 
University (Pakistan) 

A DFT STUDY OF IRGACURE-2959 FOR 

STRUCTURAL AND SPECTRAL 

PROPERTIES AND ITS POTENTIAL TO 

ACT AGAINST ALZHEIMER DISEASE 

Mohamed Dhia Massoudi 

Mohamed Bechir Ben 

Hamida 

Laboratory of Ionized 
Backgrounds and 
Reagents Studies 

(LEMIR), Preparatory 
Institute for 

Engineering Studies 
of Monastir (IPEIM), 

University of 
Monastir, 
(Tunisia) 

Ha’il University 
University of Sousse 

(Saudi Arabia) 

MHD NATURAL CONVECTION AND 

THERMAL RADIATION OF DIAMOND–

WATER NANOFLUID AROUND 

ROTATING ELLIPTICAL BAFFLE 

INSIDE INCLINED TRAPEZOIDAL 

CAVITY 

Prof. Dr. Saeed Olyaee  

Atefeh Najibi 

Shahid Rajaee 
Teacher Training 
University (Iran) 

MODERN TEACHING METHOD IN 

ADVANCED SCIENCES AND 

TECHNOLOGIES: NANO-PHOTONICS 

AND OPTOELECTRONICS RESEARCH 

LABORATORY 

Assist. Prof. Dr. Abdul 

Qadeer Khan 

University of Azad 
Jammu & Kashmir 

(Pakistan) 

BIFURCATIONS OF A TWO-

DIMENSIONAL DISCRETE TIME 

PLANT-HERBIVORE SYSTEM 



A. Guezane-Lakoud  

 F. Fenizri  

R. Khaldi 

Badji Mokhtar-
Annaba University 

(Algeria) 

THE EXISTENCE OF SOLUTIONS FOR 

P-LAPLACIAN FRACTIONAL 

BOUNDARY VALUE PROBLEMS ON 

INFINITE INTERVAL 

 
  



Hall-4, Session-3 
07.09.2021, Wednesday 

Ankara Local Time- 16
00

:18
30

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mamoona MUSHTAQ 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Kahraman 

GÜLER 

Murat Nuri AĞIRMAN 

Istanbul Aydin 
University (Turkey) 

EXAMINING THE RELATIONSHIPS 

BETWEEN PSYCHOLOGICA 

SYMPTOMS, LIFE SATISFACTION AND 

COGNITIVE FLEXIBILITY VARIABLES 

IN ADULT INDIVIDUALS 

Prof. Dr. Mamoona 

MUSHTAQ 

Govt. MAO College 
(Pakistan) 

THE ROLE OF DEATH ANXIETY 

DURING COVID-19 IN WELLBEING OF 

DOCTORS: TESTING A MEDIATED 

MODERATION MODEL 

Assist. Prof. Dr. Can 

MAVRUK 

  

Nigde Omer 
Halisdemir 

University (Turkey) 

THE EFFECTS OF PERSONALITY AND 

PSYCHOLOGICAL STATES OVER 

SUBJECTIVE WELL-BEING: THE CASE 

OF CUKUROVA UNIVERSITY 

STUDENTS 

Assist. Prof. Dr. Saleem 

Abbas 

Assist. Prof. Dr. Shahid 

Iqbal 

Riphah International 
University 

Federal University for 
Arts Scinces and 

Technology (Pakistan) 

STIGMATIZATION AND MENTAL 

HEALTH OF MALE PATIENTS WITH 

SUBSTANCE USE DISORDER IN 

PAKISTAN 

Kalsoom Riaz 

Dr. Mamoona Mushtaq 

Govt. MAO College 
(Pakistan) 

FACIAL SATISFACTION, SELF-

CONSCIOUSNESS AND USE OF 

COSMETICS IN UNIVERSITY FEMALE 

STUDENTS 

Maryam Ali 

Prof. Dr. Mamoona 

Mushtaq 

Govt. MAO College 
(Pakistan) 

COMPETITIVENESS, GOAL 

ADJUSTMENT AND ACADEMIC 

ACHIEVEMENT IN UNIVERSITY 

STUDENTS 

Sadia Ramzan 

Prof. Dr.  Mamoona 

Mushtaq 

Govt. MAO College 
(Pakistan) 

LOVE, PHYSIQUE ANXIETY AND 

MENTAL HEALTH IN UNIVERSITY 

STUDENTS 

Muhammad Adeeb  

Aqsa Waseem  

Mubeen Mateen 

Islamia University of 
Bahawalpur 
(Pakistan) 

Ripah International 
University (Pakistan) 

SELF-SILENCE AND RELATIONSHIP 

SATISFACTION AMONG MARRIED 

WOMEN: A COMPARATIVE STUDY 

 
  



Hall-1, Session-1 
08.09.2021, Wednesday 

Ankara Local Time- 10
00

:12
30

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin 

ÖZTÜRK 

Res. Assist. Hasan Kaan 

KÜÇÜKERDEM 

Dr. Bülent AYHAN 

Senem GÖK 

Çukurova University 
(Turkey) 

Iğdır University 
(Turkey) 

Republic Of Turkey 
Ministry Of Agriculture 

And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-
Service Training Center 

(Turkey) 
Republic Of Turkey 

Ministry Of Agriculture 
And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-
Service Training Center 

( Turkey) 

A RESEARCH ON THE SUFFICIENCY 

OF PHOTOSYNTHETICALLY ACTIVE 

RADIATION FOR SOME VEGETABLES 

AND ORNAMENTAL PLANTS TO BE 

GROWED IN GREENHOUSE IN ADANA 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin 

ÖZTÜRK 

Res. Assist. Hasan Kaan 

KÜÇÜKERDEM 

Dr. Bülent AYHAN 

Kazım TURGUT 

Çukurova University 
( Turkey) 

Iğdır University 
( Turkey) 

Republic Of Turkey 
Ministry Of Agriculture 

And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-
Service Training Center 

( Turkey) 
Republic Of Turkey 

Ministry Of Agriculture 
And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-
Service Training Center 

( Turkey) 
Çukurova University 

( Turkey) 
Iğdır University 

( Turkey) 
Republic Of Turkey 

Ministry Of Agriculture 
And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-
Service Training Center 

( Turkey) 
Republic Of Turkey 

Ministry Of Agriculture 
And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

PROCESS MANAGEMENT AND 

INTEGRATION IN USE OF BIOGAS 

PRODUCED BY ANAEROBIC 

FERMENTATION AS VEHICLE FUEL 



Extension And In-
Service Training Center 

( Turkey) 
Republic Of Turkey 

Ministry Of Agriculture 
And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-
Service Training Center 

( Turkey) 

Agricultural Engineer  

Burak TATLISU 

Agricultural Engineer 

Bünyamin DAĞ 

Prof. Dr.Uğur ZÜLKADĠR 

KONYA DSYB 
( Turkey) 

Ministry of Agriculture 
and Forestry, 9th Region 

Ankara branch Office 
( Turkey) 

Selcuk University  
(Turkey) 

QUALITY CRITERIA IN RAW COW 

MILK 

Assist. Prof. Dr. Ġsmail 

NANELĠ 

Sakarya University of 
Applied Sciences 

(Turkey) 

DETERMINATION OF THE YIELD AND 

QUALITY PARAMETERS OF SOME 

BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) 

GENOTYPES IN SAKARYA-TARAKLI 

LOCATION 

Assist. Prof. Dr. Ġsmail 

NANELĠ 

Prof. Dr. Mehmet Ali 

SAKĠN 

Sakarya University of 
Applied Sciences 

(Turkey) 
Tokat GaziosmanpaĢa 
University (Turkey) 

DETERMINATION OF THE YIELD AND 

QUALITY CHARACTERISTICS OF 

SOMEnOAT (Avena sativa L.) 

GENOTYPES IN TOKAT-ZĠLE 

CONDITIONS 

Assist. Prof. Dr. Ġsmail 

NANELĠ 

Sakarya University of 
Applied Sciences 

(Turkey) 

DETERMINATION OF THE YIELD AND 

QUALITY PARAMETERS OF SOME 

BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) 

GENOTYPES IN SAKARYA-KAYNARCA 

LOCATION 

Assoc. Prof. Dr. Tamer 

ÜSTÜNER 

Gözde Sultan TAYLAN 

KahramanmaraĢ Sütçü 
Ġmam University 

(Turkey) 

INVESTIGATION OF DIFFERENT 

CONTROL METHODS AGAINST WEEDS 

CAUSING PROBLEMS IN 

POMEGRANATE (Punica granatum) 

GARDEN 

Assoc. Prof. Dr. Tamer 

ÜSTÜNER 

Ali AVCI 

KahramanmaraĢ Sütçü 
Ġmam University 

(Turkey) 

WEED SPECIES CAUSING PROBLEMS 

IN OLIVE (Olea europaea L.) GARDENS, 

THEIR DENSITY, FIGHTING 

METHODS, AND EFFECTS ON YIELD 

Tahir ÖKDEM 

Prof. Dr. Pınar SAÇAKLI 
Ankara University 

(Turkey) 

PHYTASE ENZYME AND USĠNG SUPER 

DOSE OF PHYTASE IN POULTRY FEED 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin 

ÖZTÜRK 

Res. Assist. Hasan Kaan 

KÜÇÜKERDEM 

Dr. Bülent AYHAN 

Kazım TURGUT 

Senem GÖK 

Çukurova University 
(Turkey) 

Iğdır University 
(Turkey) 

Republic Of Turkey 
Ministry Of Agriculture 

And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-
Service Training Center 

(Turkey) 
Republic Of Turkey 

Ministry Of Agriculture 
And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-

USE OF RENEWABLE ENERGY IN AIR 

CONDITIONING APPLICATIONS 



Service Training Center 
(Turkey) 

Republic Of Turkey 
Ministry Of Agriculture 

And Forestry 
Directorate Of 

Agricultural Production 
Enterprise, Agricultural 

Extension And In-
Service Training Center 

(Turkey) 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Işıl VAR 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Leyla NurefĢan GÜNDÜZ 
Çukurova University 

( Turkey) 
TOCOPHEROL CONTENTS IN NUTS 

Assoc. Prof. Dr. Gülsüm 

ÖZTÜRK 

Ege University 
(Turkey) 

COMPARISON OF PERFORMANCES 

SECOND CROP PRODUCT OF SOME 

POTATO CLONES OBTAINED BY 

CROSSING 

Assoc. Prof. Dr. Gülsüm 

ÖZTÜRK 

Ege University 
(Turkey) 

COMPARISON OF PERFORMANCES IN 

YIELD AND QUALITY OF SOME 

LOCAL POTATO GENOTYPES 

Ceren BAġ 

Prof. Dr. Sinan Sefa 

PARLAT 

(poster presentation) 

Selcuk University 
(Turkey) 

EFFECTS OF IN OVO PROGESTERONE 

INJECTION INTO BREEDER QUAIL 

EGGS ON INCUBATIO PERFORMANCE 

 

Prof. Dr. IĢıl VAR 

AyĢenur ÜN 

Çukurova University 
( Turkey) 

INVESTIGATION OF THE PRESENCE 

OF Bacillus cereus IN INFANT FOOD 

AND RICE FLOURS 

Mikail MANGIR 

Prof. Dr. Sinan Sefa 

PARLAT 

(poster presentation) 

Selcuk University 
(Turkey) 

EFFECTS OF IN OVO PREGNENOLONE 

INJECTION INTO BREEDER QUAIL 

EGGS ON INCUBATIO PERFORMANCE 

AyĢegül Esra GÖLCÜ 
Çukurova University 

( Turkey) 

RECENT DEVELOPMENTS IN OUR 

COUNTRY HYDROPONIC 

AGRICULTURE STRAWBERRY 

CULTIVATION 

Assist. Prof. Dr. Bilge 

Kaan TEKELĠOĞLU 

Çukurova University 
( Turkey) 

WEST NILE VIRUS INFECTION AND 

BIRDS 

Assist. Prof. Dr. Bilge 

Kaan TEKELĠOĞLU 

Çukurova University 
( Turkey) 

CAT FLU – FELINE UPPER 

RESPIRATORY TRACT INFECTIONS 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Dipanwita Pal 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Mamoona 

MUSHTAQ 

Prof. Dr. Richard Oliver de 

Visser 

Govt. M.A.O College 
(Pakistan) 

University of Sussex, 
United Kingdom  

(UK) 

A CROSS-CULTURAL STUDY OF 

BELIEFS ABOUT GENDER ROLES AND 

INTENTIONS TO HEALTH RISK 

BEHAVIORS IN YOUNG ADULTS OF 

PAKISTAN AND THE UK 

Prof. Dr. Mamoona 

MUSHTAQ 

Arfah Ayesha Shahid 

Muhammad Hamid Ahmed 

Dastgir 

Govt. M.A.O College 
(Pakistan) 

Ghulam Ishaq Khan 
Institute of Science & 
Technology (Pakistan) 

ARE DEPRESSION, ANXIETY AND 

STRESS RESPONSIBLE FOR ANGER 

OUTBURSTS IN HYPERTENSIVE 

PATIENTS? 

Assist. Prof. Dr. Ulfat Jaan 

Assist. Prof. Rafiq Lone 

Cluster University Of 
Srinagar (India) 
& Govt Degree 
College Sumbal 

(India) 

RESPONSE TO TRAUMA: POST 

TRAUMATIC GROWTH OR POST 

TRAUMATIC STRESS DISORDER 

Ishika Jain 

Director Samiksha Jain 

Indira Gandhi 
National Open 

University (India) 
Director Of The 
Holistic Payche 

(India) 

AFFECTS OF EARLY MEMORIES OF 

WARMTH AND SAFENESS ON SELF 

COMPASSION AND FLOURISHING 

Rapti Dhar 
Visva Bharati 

University (India) 

PAST AND PRESENT OF DOWRY IN 

HINDU MARRIAGE 

Tanya Aneja 

Director Samiksha Jain 

Amity university 
Nodia (India) 

Director Of The 
Holistic Payche 

(India) 

AN UNOPENED NOTE: A SURVEY ON 

PERCEPTION OF SUICIDA BEHAVIOUR 

Kalsoom Yasin 

Dr. Memmona Shahid 

Dr. Saleem Abbas 

MAO College Lahore 
(Pakistan) 

Govt graduate MAO 
College (Pakistan) 

Riphah International 
University (Pakistan) 

SATISFACTION WITH JOB, BURNOUT 

AND SUBJECTIVE WELL-BEING 

AMONG SCHOOL TEACHERS IN 

PAKISTAN: A COMPARATIVE STUDY 

IN SPECIAL AND GENERAL 

EDUCATION SCHOOL TEACHERS 

Assist. Prof. Dr. Dipanwita 

Pal 

Galsi Mahavidyalaya 
(India) 

PARTITION AND THE TRAUMA: 

READING AGUNPAKHI THROUGH THE 

EYES OF THE FEMALE NARRATOR 

Daksh Jain  

Tamanna Saxena 

Amity university 
(India) 

COLOUR AND PERSONALITY 

Shivani Sagar 
Jagran School of Law 

(India) 
ONLINE PEDAGOGY 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ebru GÖZÜKARA 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Ebru 

GÖZÜKARA 

Assoc. Prof. Dr. F. Oben 

ÜRÜ 

Lect. ġerife KUZGUN 

Istanbul Arel 
University (Turkey) 

Istanbul Arel 
University (Turkey) 

Kırklareli University 
(Turkey) 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 

GREEN HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT AND PERCEIVED 

GREEN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: 

A THEORETICAL STUDY 

Research Scholar Mr. 

Vivek Verma 

Prof. Dr. Binod Kumar 

Verma 

T. M. Bhagalpur 
University, 

Bhagalpur, Bihar 
(India) 

A DESCRIPTIVE STUDY OF 

CORPORATE GOVERNANCE IN INDIAN 

RAILWAYS: A CUSTOMERS’ 

PERSPECTIVE OF IRCTC’S CORE 

SERVICES 

Abiyot Mogos 
Salale University 

(Ethiopia) 

MAKING SENSE OF INVESTMENT 

WORK FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT: A PRESSING NEED 

TO INTEGRATE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT INTO ETHIOPIAN 

INVESTMENT LAW 

Kishlay Kumar 
Jagran School of Law 

(India) 

PRO-CHILD PROVISIONS UNDER 

LABOUR LAWS IN INDIA 

Assist. Prof. Dr. 

Kahkashan Khan 

Madan Mohan 
Malaviya University 
of Technology (India) 

A STUDY ON THE CONCEPT OF GREEN 

HRM PRACTICES WITH REFERENCE 

TO BANKING SECTOR 

Abdulhafeez Abubakar 

Ochepa 

Dr. Umar Usman  

Dr. Hassan Barau Singhry  

Dr. Josiah Mangai Mallo 

Abubakar Tafawa 
Balewa 

University (Nigeria) 

GRADUATE’S ENTREPRENEURIAL 

INTENTION AND ARTISANAL 

BUSINESS VENTURE IN NIGERIA 

Chems Eddine 

BOUKHDIMI 

The University of Tizi 
Ouzou (Algeria) 

THE LINK BETWEEN GENDER OF 

CONSUMER AND ITS ASSETS ON 

ENVIRONMENTAL SEMINARS: 

ANALYSE AND INTERPRETATION 

Sulaiha Beevi Athambawa 
South Eastern 

University of Sri 
Lanka (Sri Lanka) 

WORKPLACE SPIRITUALITY AND 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT: 

SPECAIL REFERENCE WITH SCHOOL 

TEACHERS IN KALMUNAI ZONE 

Nurul Aini Othman   

Awanis Romli 

DRB-HICOM 
University of 

Automotive Malaysia 
(Malaysia) 

Universiti Malaysia 
Pahang (Malaysia) 

E-LEARNING ACCEPTANCE MODELS 

AND THEORIES: A REVIEW AND 

JUSTIFICATION 

Ananda Majumdar 
University of Alberta, 
Edmonton (Canada) 

NARRATIVE OF THE TRIBAL WOMEN 

AND COMMUNITY IN TRIPURA: AN 

EMPOWERED COMMUNITY 
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HEAD OF SESSION: Dr. Can BIYIK 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Dr. Can BIYIK 
Ankara Yildirim 

Beyazit University 
(Turkey) 

UNDERSTANDING SMART CITIES: 

SOME STYLIZED FACTS 

Dr. Can BIYIK 
Ankara Yildirim 

Beyazit University 
(Turkey) 

LATEST TECHNOLOGY REVIEW OF 

RAILWAY DURABILITY MONITORING 

Assist. Prof. Dr. Ali 

DOĞAN 

Civil Engineer Ġbrahim 

Halil TIRYAKI 

Iskenderun Technical 
University (Turkey) 

A STUDY ON THE MECHANICAL 

BEHAVIOR OF POLYESTER COATED 

CONCRETE SAMPLES 

Assist. Prof. Dr. Levent 

LATIFOĞLU 

Erciyes University 
(Turkey) 

HIGH PERFORMANCE PREDICTION OF 

STREAM FLOW DATA USING 

EMPIRICAL WAVELET TRANSFORM 

AND DECISION TREE ALGORITHMS 

Esra BĠNYILDIZ 

Assoc. Prof. Dr. Ġpek 

MEMĠKOĞLU 

Atılım University 
(Turkey) 

INVESTIGATION OF BIOPHILIC 

DESIGN ELEMENTS IN SHARED 

OFFICES AND THEIR EFFECTS ON 

EMPLOYEES 

Dr. Emre TERCAN 
General Directorate of 

Highways (Turkey) 

A PRACTICAL APPROACH IN 

SELECTING INTERSECTION TYPE ON 

HIGHWAY CORRIDORS 

Dr. Emre TERCAN 
General Directorate of 

Highways (Turkey) 

THREE-DIMENSIONAL 

MEASUREMENT AND MODELING OF 

CAVE GEOMETRY: THE CASE STUDY 

OF BALATINI CAVE 

Dr. Murat ġAHĠN 

Dr. Polat ÖZYĠĞĠT 

Yozgat Bozok 
University (Turkey) 

A COMPARATIVE STUDY ON THE 

PHYSICAL PROPERTIES OF 

CEMENT-BASED MORTARS 

Dr. Murat ġAHĠN 

Dr. Polat ÖZYĠĞĠT 

Yozgat Bozok 
University (Turkey) 

THE EFFECT OF FINENESS OF GLASS 

POWDER ON SOME PHYSICAL AND 

MECHANICAL PROPERTIES OF 

CEMENT-BASED MORTARS 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Didem BAŞ 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Mehmet BAKACAK 

Assoc. Prof. Dr. H. Murat 

ÜNVER 

Kirikkale University 
(Turkey) 

A SIMPLE 16 BIT MICROPROCESSOR 

DESIGN USING VHDL LANGUAGE ON 

FPGA 

ġeyma DERECĠ 

Res. Assist. Ġrem BEKAR 

Assoc. Prof. Dr. ġebnem 

ERTAġ BEġĠR 

Akdeniz University 
Karadeniz Technical 

University  
(Turkey) 

Akdeniz University 
(Turkey) 

THE EVOLUTION OF THE TURKISH 

HOUSE FROM TRADITIONAL TO THE 

REPUBLICAN ERA MODERN: THE 

EXAMPLE OF SEDAD HAKKI ELDEM 

AHMED AĞAOĞLU HOUSE 

ġeyma DERECĠ 

Res. Assist. Ġrem BEKAR 

Assoc. Prof. Dr. ġebnem 

ERTAġ BEġĠR 

Akdeniz University 
Karadeniz Technical 

University  
(Turkey) 

Akdeniz University 
(Turkey) 

DEFORMATION OF ARTIFICIAL 

AUTHENTICITY ON VERNACULAR 

STRUCTURES UNDER THE IMPACT OF 

TOURISM 

Res. Assist. Ġzzettin 

KUTLU 

Lect. Saide Selin ERAY 

Mardin Artuklu 
University (Turkey) 
Agri Ibrahim Cecen 
University (Turkey) 

EVALUATION ON TRADITIONAL 

MIDYAT BUILDINGS AND CURRENT 

RESTORATION PROBLEMS 

Lect. Saide Selin ERAY 

Res. Assist. Ġzzettin 

KUTLU 

Agri Ibrahim Cecen 
University (Turkey) 

Mardin Artuklu 
University (Turkey) 

INVESTIGATION OF MUQARNAS 

THROUGH EXAMPLES OF POST-

ISLAMIC ARCHITECTURAL IN IRAN 

Prof. Dr. Hasbi YAPRAK 

Assist. Prof. Dr. Selçuk 

MEMĠġ 

Kastamonu 
University (Turkey) 

THE EFFECTS OF DIFFERENT 

INDUSTRIAL WASTES ON THE 

MECHANICAL PROPERTIES OF 

GEOPOLYMER MORTARS 

Prof. Dr. Didem BAġ 
Istanbul Arel 

University (Turkey) 

EVALUATION OF CIVIL 

ARCHITECTURE SAMPLES OF 

CUKUROVA WITH THEIR 

ADAPTABILITY CAPACITIES 
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HEAD OF SESSION: Bhumika Sharma 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Nurdiyanah,  

Yusma indah Jayadi  

Widia Maharani 

Universitas Islam 
Negeri Alauddin 

Makassar (Indonesia) 

THE EFFECT OF EDUCATION ABOUT 

THE USE OF FAMILY MEDICINAL 

PLANTS USING LEAFLET MEDIA ON 

KNOWLEDGE AND ATTITUDES THE 

HAMLET COMMUNITY OF TANETE 

LABBA 

Yusma indah Jayadi 

Nurdiyanah 

Widia Maharani 

Universitas Islam 
Negeri Alauddin 

Makassar (Indonesia) 

THE EFFECT OF EDUCATION ABOUT 

THE DANGERS OF SMOKING USING 

LEAFLET MEDIA ON KNOWLEDGE 

AND ATTITUDES THE HAMLET 

COMMUNITY OF TANETE LABBA 

Shruti Pandey 
Jagran School of Law 

(India) 

MENSTRUAL HYGIENE AND HEALTH 

AMID COVID-19 

Umesh Chandra Arya 

Bhumika Sharma 

D.A.V P.G College 
(India) 

Jagran School of Law 
(India)  

ONE HEALTH APPROACH VIS-À-VIS 

FUTURE PANDEMICS 

Dr. Olubunmi T. 

OLORUNPOMI 

Nigeria Police 
Academy (Nigeria) 

NON-STATIONARY EVALUATION OF 

CURRENT HEALTH EXPENDITURE 

Mr. Aderemi Timothy 

Adeleye 

Mr. Kingsley I. John 

Mr. Oredola M. Olatona 

Mr. Abraham Abdul 

Adenle 

Mr. Chuks K. Odoh 

Dr. Oludare O. Osiboye 

Dr. Oluwakemi O. Banjoko 

Dalian Institute of 
Chemical Physics, 

Chinese Academy of 
Sciences (CAS) 

(China) 
Veritas University 

Abuja (Nigeria) 
Adekunle Ajasin 

University (Nigeria) 
School of Sciences, 

Tai Solarin College of 
Education (Nigeria) 

SYNTHESIS OF RENEWABLE JET 

FUEL ADDITIVES WITH AROMATIC 

ALDEHYDE AND ACETONE 

Mr. Aderemi Timothy 

Adeleye 

Mr. Kingsley I. John 

Miss. Promise Goodness 

Adeleye 

Mr. Oredola M. Olatona 

Mr. Abraham Abdul 

Adenle 

Mr. Chuks K. Odoh 

Dr. Oludare O. Osiboye 

Dalian Institute of 
Chemical Physics, 

Chinese Academy of 
Sciences (CAS) 

(China) 
Veritas University 

Abuja (Nigeria) 
University of Ilorin 

(Nigeria) 
Adekunle Ajasin 

University 
(Nigeria) 

School of Sciences, 
Tai Solarin College of 
Education(Nigeria) 

UTILIZATION OF SUSTAINABLE 

BIOMASS MATERIALS FOR 

BIOMEDICAL APPLICATIONS 

Lect. Endalew Terefe 

Alene 

University of 
Gondar (Ethiopia) 

DETERMINANT FACTORS FOR THE 

EMERGENCE AND EXPANSION OF 

INFORMAL SETTLEMENT IN GONDAR 



CITY, NORTHWEST ETHIOPIA 

 
  



Hall-2, Session-2 
08.09.2021, Wednesday 

Ankara Local Time- 13
00

:15
30

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Yusuf BOZKURT 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Lect. Hasan AVLAR 

Prof. Dr. Yusuf BOZKURT 

Ġskenderun Technical 
University (Turkey) 

CRYOPROTECTIVE EFFECT OF EGG 

YOLKS FROM DIFFERENT AVIAN 

SPECIES IN CRYOPRESERVATION OF 

SCALY CARP (Cyprinus carpio) SPERM 

Prof. Dr. Yusuf BOZKURT 

Prof. Dr. Selçuk SEÇER 

Ġskenderun Technical 
University(Turkey) 

RELATIONSHIP BETWEEN 

SPERMATOZOA MOTILITY, EGG SIZE, 

FECUNDITY AND FERTILIZATION 

SUCCESS IN BROWN TROUT 

(Salmo trutta fario) 

Prof. Dr. Yusuf BOZKURT 
Ġskenderun Technical 

University(Turkey) 

RELATIONSHIP BETWEEN BODY 

CONDITION AND SPERMATOLOGICAL 

PROPERTIES IN GOLDFISHS (Carassius 

auratus) SEMEN 

Soosan P. Issac 

Archana Vijayan 

Neema Chandra 

Dr.Nayomi John 

Mar Athanasius 
College (India) 

A REVIEW ON IMPORTANCE OF 

QUORUM SENSING IN BACTERIA 

Anjana Prasad 

Aryalakshmi Mohan 

Gadha Dileep 

Dr.Nayomi John 

Mar Athanasius 
College (India) 

A REVIEW OF CORONAVIRUS DISEASE 

-2019 (COVID-19) 

Ann Mariya Cheriyan  

Jomiya Joy  

Lekshmi S  

Sreepriya Sajeev  

Elza John 

Mar Athanasius 
College (India) 

RECENT TECHNIQUES FOR 

DETECTION OF BACILLUS CEREUS 

FROM CONTAMINATED FOOD ITEMS - 

A REVIEW 

Aneetta Baby 

Dayana Binu 

Famidha T A 

Prakash M Patel 

Nivya Mariam Paul 

Mar Athanasius 
College (India) 

THE ROLE OF PHYSIOCHEMICAL 

FACTORS IN PIGMENT PRODUCTION 

BY SERRATIA MARCESCENS 

Dr. Salybekova Nurdana 

Gulmira Babaeva 

Aikerim Serzhanova 

Akhmet Yassawi 
International 

Kazakh-Turkish 
University 

(Kazakhstan) 

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT 

OF PATHOGENS AFFECTING 

ORNAMENTAL TREE SPECIES 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Bayyinatul Muchtaromah 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. R. 

Thiruchelvi 

Dr.K.N. Rajnish 

SRM Institute of 
Science and 

Technology (India) 

INSIGHTS INTO RECENT GENOME 

EDITING AND MULTI-OMICS 

APPROACHES TO ENHANCE THE 

COMPETENCE OF MICROALGAE AND 

CYANOBACTERIA FOR BIOREFINERY: 

A REVIEW 

HAMDANI Anas  

BOUDA Said  

CHARAFI Jamal  

Adiba Atman  

RAZOUK Rachid 

National Agricultural 
Research Institute 

(Morocco) 
University of Sultan 

Moulay Slimane 
(Morocco) 

DEFICIT IRRIGATION STRATEGIES 

AND THEIR IMPACT ON PLUM FRUIT 

YIELD AND QUALITY 

Atman ADIBA  

Jamal CHARAFI  

Abdelamajid HADDIOUI   

Anas HAMDANI 

Imane SAGHOURI EL 

IDRISSI  

Rachid RAZOUK 

National Agricultural 
Research Institute 

(Morocco) 
University of Sultan 

Moulay Slimane 
(Morocco) 

INVESTIGATION OF PHYSICO-

CHEMICAL PROPERTIES AND 

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ELEVEN 

MEDITERRANEAN POMEGRANATE 

(PUNICA GRANATUM L.) CULTIVARS 

Dr. Sevinç AKÇAY 
Kirsehir Ahi Evran 
University (Turkey) 

SARCOPENIA: GENETIC 

DETERMINATION, RISK FACTORS AND 

PUBLIC HEALTH SIGNIFICANCE 

Prof. Dr. Bayyinatul 

Muchtaromah 

Nur Izzah Analisa 

Mujahidin Ahmad 

Prilya Dewi Fitriasari 

Soraya Habibi 

Dr. Alfiah Hayati 

Ely Nuril Fajriyah 

State Islamic 
University of 

Maulana Malik 
Ibrahim Malang 

(Indonesia) 
Universitas Terbuka 

(Indonesia) 
Airlangga University 

(Indonesia) 
State Islamic 
University of 

Maulana Malik 
Ibrahim Malang 

(Indonesia) 

IMMUNOMODULATORY ACTIVITY OF 

EXTRACTS COMBINATION 

NANOPARTICLE OF Allium sativum, 

Curcuma mangga, AND Acorus calamus 

ON LEUKOCYTES PROFILE OF MICE 

Vidya Padmakumar  

Shine P Joseph 

Mangalore University 
(India) 

SPECIES DIVERSITY AND 

VEGETATIVE STRUCTURE OF 

MANGROVES ALONG THE GORAI 

CREEK, MUMBAI, MAHARASHTRA, 

INDIA 

Usman Garba Kurmi 

Adina Zahir 

Parth K Patel  

Nana Ali Suleiman 

University of 
Maiduguri (Nigeria) 

University of 
Veterinary and 
Animal Science 

(Pakistan) 
H. K. College of 

Pharmacy (India) 

PLANT DISEASE DETECTION WITH 

THE HELP OF ADVANCED IMAGING 

SENSORS 

Archana Ravi 

Athira Vijayan 

Greeshma Remesan 

Mar Athanasius 
College (India) 

PLANT BACTERIAL ENDOPHYTES AS 

A SOURCE OF PLANT 

GROWTH PROMOTERS 



Nivya Mariam Paul 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hakan ALBAYRAK 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Res. Assist. Dr. Abdulkadir 

SAKA 

Erciyes University 
(Turkey) 

EVALUATION OF THE AMENDMENTS 

IN THE CONSTITUTION OF THE 

REBUPLIC OF TURKEY (1982) WITH IN 

THE CONTEXT OF GOVERNMENT 

SYSTEMS 

Res. Assist. Dr. Abdulkadir 

SAKA 

Erciyes University 
(Turkey) 

EVALUATION OF CURFEW APPLIED 

DURING THE PANDEMIC IN THE 

CONTEXT OF THE LIMITATION OF 

FUNDAMENTAL RIGHTS 

Assist. Prof. Dr. Dursun 

Ali DEMĠRBOĞA 

Çukurova University 
(Turkey)  

RESTRICTIONS OF THE CONCEPT OF 

PROPERTY ARISING FROM ZONING 

LAW 

Assist. Prof. Dr. Dursun 

Ali DEMĠRBOĞA 

Çukurova University 
(Turkey)  

HISTORICAL PERSPECTIVE OF THE 

CONCEPT OF PROPERTY 

Assoc. Prof. Dr. Hakan 

ALBAYRAK 

Çukurova University 
(Turkey)  

THE NECESSITY OF A STRUCTURAL 

TRANSFORMATION IN THE 

CONCORDAT INSTITUTION 

Assoc. Prof. Dr. Hakan 

ALBAYRAK 

Çukurova University 
(Turkey)  

THE RESULTS OF CONCORDAT TERM 

WITH REGARDS TO CREDITORS AS 

PER TO THE AMENDMENTS WITH THE 

LAW 

Res. Assist. Özlem 

AKINCI ALBAYRAK 

Adana Alparslan 
Turkes Science and 

Technology 
University (Turkey) 

DETERMINING THE LAW APPLICABLE 

TO THE NON-COMPETITION 

AGREEMENT IN PRIVATE 

INTERNATIONAL LAW 

Res. Assist. Özlem 

AKINCI ALBAYRAK 

Adana Alparslan 
Turkes Science and 

Technology 
University (Turkey) 

PUBLIC LEGAL PERSONS WHO HAVE 

SHAREHOLDERS MEMBERSHIP ON 

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE 

JOINT STOCK COMPANY 

Dr. Adnan DAL 
Fırat University 

(Turkey) 

EXAMINING THE ROLE OF SCIENCE 

DIPLOMACY DURING INTERSTATE 

CONFLICTS: THE CASE OF HANS 

ISLAND 

Assist. Prof. Dr. Ġbrahim 

SAYLAN 

Dokuz Eylül 

University (Turkey) 

BREXIT, PANDEMIC AND SCOTTISH 

NATIONALISM 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Levent ERIŞKIN 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Hocine. Ayat 

Yasmina. Kellouche 

Mohamed. Ghrici 

University Hassiba 
Benbouali of Chlef 

(Algeria) 

PREDICTION OF ACCELERATED 

CARBONATION DEPTH OF CONCRETE 

MIXES DESIGN INCORPORATION 

LIMESTONE FILLER USING 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

Mohamed BENDAHMANE 

Mohammed BENATTOU 

Ibn Tofail University 
(Morocco) 

TOWARD AN INDIVIDUALIZED E-

LEARNING PATH BASED ON 

LEARNING-STYLE 

Assist. Prof. Dr. Levent 

ERIġKIN 

National Defence 
University (Turkey) 

NAVAL FLEET STRUCTURE AND 

DEPLOYMENT PLAN OPTIMIZATION 

Muhammad Usman Khan 
University of 

Engineering and 
Technology (Pakistan) 

UTILIZATION OF WOOD WASTES TO 

IMPROVE THE MECHANICAL 

STRENGTH OF EPOXY-BASED 

COMPOSITES 

G. Meenu Pragathi  

K. Gopinath   

Dr. C. Balalakshmi 

Alagappa University 
(India) 

Southwest University 
(India) 

FACILE SYNTHESIS OF 2D COPPER 

OXIDE NANOSHEETS AND THEIR 

ANTIBACTERIAL APPLICATION 

Shahbaz Ahmad  

Nazeer Ahmad Anjum  

Muhammad Yasir Khan 

University of 
Engineering and 

Technology Pakistan) 
Government College 

of Technology 
Pakistan) 

STUDY THE EFFECT OF TOOL DESIGN 

AND WELDING PARAMETERS OF 

FRICTION STIR WELDING ON 

ALUMINUM AND STAINLESS-STEEL 

PIPES 

M.TIHTIH  

Jamal F. M. Ibrahim 

Emese Kurovics  

László A. Gömze 

University of Miskolc 
(Hungary) 

Laboratory of Physics, 
Theoretical and 

Applied (Morocco) 
IGREX Engineering 

Service Ltd. 
(Hungary) 

ENHANCED STRUCTURAL AND 

OPTICAL PROPERTIES OF BATIO3 

CERAMIC POWDER PROCESSED 

THROUGH SOL–GEL METHOD ROUTE 

Assist. Prof. Mr.R.Meby 

Selvaraj 

Assoc. Prof. Dr. N.Rajesh 

Jesudoss Hynes 

AAA College of 
Engineering and 

Technology (India) 
Mepco Schlenlk 

Engineering College 
(India) 

REVIEW OF RESEARCH ON FRICTION 

DRILLING OF FERROUS AND NON 

FERROUS METALS FOR INDUSTRIAL 

APPICATIONS 

Chichoune Samira 

Prof. Dr. Rebiai Cherif  

Bahloul Elhachemi 

University of Batna2 
(Algeria) 

A EFFECTIVE STRAIN BASED SOLID 

ELEMENT FOR LINEAR ANALYSIS 

Lamraoui Lazhar  

Prof. Dr. Rebiai Cherif  

Bahloul Elhachemi 

University of Batna2 
(Algeria) 

ANEW PLATE BENDING FINITE 

ELEMENT BASED ON THE STRAIN 

APPROACH 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. F. Oben ÜRÜ 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Barnabas Esther 

Singayina 

Kazi Mahcit Margaret 

University of Jos 
(Nigeria) 

IMPACT OF PACKAGING ON FOOD 

PROCESSING INDUSTRIES AND 

SMALL BUSINESSES IN BUKURU 

METROPOLIS JOS SOUTH LOCAL 

GOVERNMENT AREA, PLATEAU 

STATE, NIGERIA 

Kirtimaan Dwivedi 
Jagran School of Law 

(India) 
EFFECTUALNESS OF LAW 

Senior Lecturer  Mohamed 

Abdul Cader Salfiya 

Ummah 

South Eastern 
University of Sri 

Lanka (Sri Lanka) 

EFFECT OF EDUCATION LEVEL IN 

ENHANCING BUSINESS NETWORK 

ORGANISATIONS (BNA): EVIDENCE 

FROM RURAL WOMEN 

ENTREPRENEURS (RWEs) IN SRI 

LANKA 

Assist. Lect. Mohamed 

Buhary Fathima Sanjeetha  

Prof. Dr. Samsudeen 

Sabraz Nawaz 

South Eastern 
University of Sri 

Lanka (Sri Lanka) 

THE INFLUENCE OF SOCIAL 

NETWORKING SITES ON STUDENTS 

PURCHASING BEHAVIOR; 

PERSPECTIVES FROM SOUTH 

EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA 

Sumi Jang 
The University of 

Newcastle (Australia) 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

IN SOUTH KOREA: A REVIEW ARTICLE 

Faruk Nanoh Bello 
Ahmadu Bello 

University (Nigeria) 

PROFESSIONALISM AND RISK 

MANAGEMENT IN REPORTING 

CONFLICT AND TERRORISM IN 

NIGERIA: ISSUES AND CHALLENGES 

Dereje Negash (LLB, LLM) 
SaleleUniversity, 

School of Law (USA) 

THE LEGAL RECOGNITION OF THE 

RIGHT TO PEACEFU 

DEMONSTRATION IN ETHIOPIA: 

LEVEL OF RECOGNITION, 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Abubakar Shehu 
Ahmadu Bello 

University(Nigeria) 

RETHINKING SAFETY OF KADUNA 

STATE JOURNALISTS IN “ASIRI” A 

CHARM-ORIENTED PROTECTION 

Laavanya, K 
University of Jaffna 

(Sri Lanka) 

FACTORS INFLUENCING THE 

DECLINE IN THE USE OF UNIVERSITY 

LIBRARIES: A STUDY IN THE JAFFNA 

UNIVERSITY LIBRARY 

Shalini Thakur 
Delhi 

University(India) 
INTERNATIONAL MIGRATION 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ghanshyam Kumar 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Kazi, Mahcit Margaret 

Barnabas Esther 

Singayina 

University of Jos 
(Nigeria) 

BALANCING CAREER AND THE 

FAMILY: PLIGHT OF THE NIGERIAN 

WOMAN 

Dr.  Muthareen Ali 
Bhagwant University 

(India) 

THE FEMININE IDENTITY BY ANITA 

DESAI: A  RESEARCH STUDY 

Muniza Javed 

Dr. Asma Seemi Malik 

Amjad Mahmood 

Lahore College for 
Women University 

(Pakistan) 
Lahore College for 

Women 
University(Pakistan) 

National college of 
business 

administration 
(Pakistan) 

“EMO CULTURE: THE SELF-

DESTRUCTIVE TEENS 

Dr. Ghanshyam Kumar G D College (India) AESTHETICIZING UGLINESS 

Research Scholar Asif 

Rashid Raina 

Department of AIHC 
and Archaeology APS 

University 
Rewa(India) 

SOCIETY IN ANCIENT KASHMIR: 

DEVELOPMENT OF A PECULIAR 

CULTURE; COHERENT, 

ACCOMMODATIVE AND INTERACTIVE 

Dr. Pham Duc Thuan 

Le Tuan Anh 

Can Tho University 
(Vietnam) 

IMPRINTS OF FRENCH CULTURE IN 

ARCHITECTURE IN CAN THO CITY, 

VIET NAM 

Jessica Kaur Sidhu 

Dr. Uzma Nadeem 

Mata Sundri College 
for Women (India) 

WOMEN: RELIGION AND GENDER 

INEQUALITY 

Arushi Saran 

Dr. Uzma Nadeem 

Mata Sundri College 
for Women (India) 
University of Delhi 

(India) 

ECO-FEMINISM: WOMEN WHO CARED 

FOR THE ENVIRONMENT 
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HEAD OF SESSION: Fidanka Vasileva 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Fidanka Vasileva 
University of Girona 

(Spain) 

MOTOR SKILLS IN FEMALE JUNIOR 

VOLLEYBALL PLAYERS FROM 

MACEDONIA AND PLAYERS FROM 

OTHER COUNTRIES: A COMPARATIVE 

STUDY 

Dr. ESPOSITO Giovanni 
University of Salerno 

(Italy) 

THE ROLE AND IMPACT OF VISION 

AND VISION TRAINING ON SPORT 

PERFORMANCE: A SYSTEMATIC 

REVIEW 

Tiziana D'Isanto 
University of Salerno 

(Italy) 

THE STATE OF THE AFFAIR OF 

PHYSICAL EDUCATION (PE) IN 

ITALIAN PRIMARY SCHOOL 

Chitra Chand 

Dhananjoy Shaw 

University of 
Patanjali 

University of Delhi 
(ındia) 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS 

OF YOGA DURING COVID-19 

PANDEMIC 

Assoc. Prof. Dr. 

Muhammad YAR 

COMSATS University 
Islamabad (Pakistan) 

2-DEOXY-SUGAR AN INNOVATIVE 

PRO-ANGIOGENIC AGENT- 

DEVELOPING TECHNOLOGY THAT 

CAN TRANSLATE TO CLINIC 

Nayyer Islam  

Assoc. Prof. Dr. 

Muhammad Irfan 

Government College 
University (Pakistan) 

ENHANCED ORAL BIOAVAILABILITY 

OF ITRACONAZOLE THROUGH 

POLYMERIC MICELLES:  

COMPARISON OF DIFFERENT 

MICELLES PREPARATION METHODS 

Research Scholar Pallavi 

Saxena 

Alok Kumar 

Gaurav Gautam 

J. S. University 
(India) 

Central University of 
Jharkhand 

(India) 
Indian Institute of 

Technology Roorkee 
(India) 

 

DESIGN OF 2D PHOTONIC CRYSTAL 

BASED ALL-OPTICAL NOT GATE 

USING NANO-PHOTONIC CRYSTAL 

CAVITY 

Assist. Prof. Dr. 

Bhuvaneshvar Kumar 

Thapar Institute of 
Engineering and 

Technology (India) 

IMPACT OF THERMAL RADIATION ON 

MAGNETO-CONVECTION FLOW OF 

DISSIPATIVE FLUID OVER A PLATE 

Dr. Karunesh TIWARI 

Anam ZAIDI 

Babu Banarasi Das 
University (India) 

RESISTIVE HUMIDITY SENSING 

BEHAVIOR OF Cu/ZnO 

NANOCOMPOSITES 

Dr. Igor KORSUN 

Maryna MONCHUK 

Ternopil Volodymyr 
Hnatiuk National 

Pedagogical 
University (Ukraine) 

RAYLEIGH-TAYLOR INSTABILITY IN 

PAINTING 
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HEAD OF SESSION: Felice Di Domenico 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Dr. Umangkumar Pandya 

Shankersinh Vaghela 
Bapu Institute of 

Science & Commerce 
(India) 

IMPACT OF COVID-19 CASES AND AIR 

POLLUTION MEASUREMENT IN 

GANDHINAGAR (GREEN CITY) 

DURING LOCKDOWN AND DIWALI 

TIME PERIOD 

Vidhi Tyagi 

Dr. Uzma Nadeem 

Mata Sundri College 
for Women (India) 

A REVIEW ON RECURRING 

LANDSLIDES IN INDIA: CAUSES, 

DESTRUCTION & SOLUTION 

Ekisha Mehrotra 

Dr. Uzma Nadeem 

Mata Sundri College 
for Women (India) 

ECOSYSTEM VS. BUSINESS GROWTH 

Ibrahim Idris  

Bala Jibrin  

Bala Ishiyaku 

Abubakar Tafawa 
Balewa University 

(Nigeria) 

EVALUATING THE EXISTING SERVICE 

QUALITY PROVIDED IN ATBU 

TEACHING HOSPITAL BAUCHI, 

NIGERIA 

Akshat Chaturvedi  

Assoc. Prof. Dr. Ruchi 

Ramesh 

Uttarakhand 
Technical University  

(India) 

DEVELOPMENT OF REGULATION OF 

INDUSTRIAL DISASTERS 

Sathiyamoorthy 

Margabandu 

Rajeshkumar Selvaraj 

Vellore Institute of 
Technology (India) 

INFLUENCE OF MULTICORE LAYERS 

IN THE VIBRATION BEHAVIOR OF THE 

NATURAL COMPOSITE SANDWICH 

BEAM 

Prof. Dr. Victor LACUSTA 

Prof. Dr. Valeriu FALA 

Assist. Prof. Dr. Gheorghe 

BORDENIUC 

Dr. Mihaela IVANOV 

Dr. Corina GRÎU 

State University of 
Medicine and 

Pharmacy (Moldova) 

DIAGNOSTIC VALUE OF 

SYMPATHETIC SKIN RESPONSE VIA 

ELECTRIC STIMULATION AND JAW 

CONTRACTION 

Diwakar GANGWAR 
Jagran School of Law 

(India) 
ENVIRONMENT PROTECTION IN 

INDIA: A STUDY OF JUDICIAL TRENDS 

Vinish Gautam 
Jagran School of Law 

(India) 
ELECTRIC MOBILITY IN INDIA: 

PROSPECTS AND CHALLENGES 

Felice Di Domenico 
University of Salerno 

(Italy) 

ECOLOGICAL THEORIES AND 

PERFORMANCE 

 
 
 

  



Hall-4, Session-3 
08.09.2021, Wednesday 

Ankara Local Time- 16
00

:18
30

 
HEAD OF SESSION: Dr. Ömrüye ÖZOK ARICI 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Ferhat 

ÖZDEMĠR 

Lect. Ali Osman ÖZĞAN 

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 

University (Turkey) 
Igdir University 

(Turkey) 

THE EFFECTS OF USE OF EGG SHELL 

IN WOOD PLASTIC COMPOSITE 

MATERIAL ON COMBUSTION 

RESISTANCE 

Assoc. Prof. Dr. Ferhat 

ÖZDEMĠR 

Lect. Ali Osman ÖZĞAN 

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 

University (Turkey) 
Igdir University 

(Turkey) 

INVESTIGATION OF THE EGG SHELL 

EFFECT ON THE SURFACE 

ROUGHNESS OF POLYPROPYLENE 

BASED COMPOSITE MATERIAL 

Assoc. Prof. Dr. Ferhat 

ÖZDEMĠR 

Lect. Ali Osman ÖZĞAN 

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 

University (Turkey) 
Igdir University 

(Turkey) 

EFFECT OF EGG SHELL CONTENT ON 

SOME MECHANICAL PROPERTIES OF 

WOOD PLASTIC COMPOSITE 

MATERIAL 

Ġlhan ALTAY 

AyĢegül DĠRĠER 

Ilsan Tekstil San. ve 
Tic. A.ġ. (Turkey) 

PRODUCTION AND DYEING OF YARN 

FROM HEMP FIBER AND 

INVESTIGATION OF USAGE IN THE 

PRODUCTION OF INNOVATIVE SOCKS 

Chemical Engineer Ġlhan 

ALTAY 

AyĢegül DĠRĠER 

Ilsan Tekstil San. ve 
Tic. A.ġ. (Turkey) 

INVESTIGATION OF ECO-FRIENDLY 

PRODUCTION OPPORTUNITIES FOR 

COTTON/PES BLEND KNITTED 

FABRICS 

Dr. Öznur GÜNGÖR 
Inonu University 

(Turkey) 

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR AND 

DETERMINATION OF TRYPTOPHAN 

USING FOUR DIFFERENT ELECTRODE 

Feride GÜMÜġ 

Semih GÜMÜġ 

Meltem ÖZER 

Elatek Kauçuk 
Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

(Turkey)  

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 

VIBRATION WELD MANAGEMENT 

PARAMETERS ON WELD SURFACE 

R&D Center Specialist 

Tuncay TOYDEMIR 

R&D Center Manager Ali 

ÇIFCI 

Orta Anadolu Tic. ve 
San. T.A.ġ. (Turkey) 

THE USE OF HENNA PLANT AS A 

NATURAL DYING MATERIAL ON 

DENIM 

FABRIC DYING PROCESS, 

INVESTIGATION OF WASHING 

EFFECTS, FASTNESS VALUES AND 

INVESITGATION OF ANTI-BACTERIAL 

PROPERTIES OF HENNA ON DENIM 

FABRIC 

Dr. Ömrüye ÖZOK ARICI 

Emrah KAVAK 

Prof. Dr. Arif KIVRAK 

Eskisehir Osmangazi 
University (Turkey) 

DESIGN AND SYNTHESIS OF NOVEL 

FURAN HYBRID MOLECULES 

Dr. Ömrüye ÖZOK ARICI 

Emrah KAVAK 

Prof. Dr. Arif KIVRAK 

Eskisehir Osmangazi 
University (Turkey) 

SYNTHESIS OF NOVEL ANTIVIRAL 

ARTEMISININ-(THIOPHENE BRIDGE) 

BENZOTHIOPHENE DERIVATIVES 
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HEAD OF SESSION: Lect. Dr. Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Lect. Kenan KILIÇ 

 

Yozgat Bozok 
University (Turkey) 

IN FURNITURE PRODUCTION 

TECHNOLOGIES IN GROUP 

TECHNOLOGY AND CELLULAR 

PRODUCTION DEVELOPMNENT OF 

CELL CREATION METHODS 

Lect. Kenan KILIÇ 

 

Yozgat Bozok 
University (Turkey) 

ADHESION AND FACTORS AFFECTING 

ADHESIVE IN WOODWORKS 

INDUSTRY 

Emin TOPAL 

Prof. Dr. Cihan 

KARAKUZU 

Assist. Prof. Dr. Hasan 

BOZKURT 

Bilecik Sheikh 
Edebali University 

(Turkey) 

OPTIMIZING TRAFFIC SIGNAL TIMES 

WITH A SIMPLE HEURISTIC 

APPROACH FOR A BENCHMARK 

ROAD-INTERCHANGE NETWORK 

Lect. Dr. Feray 

KÜÇÜKBAġ DUMAN 

Istanbul University 
(Turkey) 

INVESTIGATION OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN THE USE 

OF WEARABLE TECHNOLOGICAL 

SPORTS PRODUCTS AND PRODUCT 

QUALITY 

Fatma Nur BEDEL 

Muhammet KARA 

Assoc. Prof. Dr. AyĢe 

KALEMTAġ 

Elatek Kauçuk San. 
Tic. A.ġ. 

Elatek Kauçuk San. 
Tic. A.ġ. (Turkey) 

THE EFFECT OF AMOUNT OF 

PEROXIDE ON THE MECHANICAL 

PROPERTIES OF ETHYLENE 

PROPYLENE DIENE RUBBER 

COMPOUND 

Aylin BELENE 

Assoc. Prof. Dr.  Aslıhan 

DEMĠRDÖVEN 

Tokat Gaziosmanpasa 
University (Turkey) 

XANTHAN GUM AND FOOD INDUSTRY 

APPLICATIONS 

Gökçe KESKIN 

Fatih GÖÇER 

Yasemin DÜLEK 

Assoc. Prof. Dr. Semiha 

EREN 

Dr. Ġdil YETIġIR 

Ustaoğlu Tekstil San. 
ve Tic. Ltd. ġti. 

Turkey) 
Bursa Uludag 

University Turkey) 
Bursa Uludag 

University Turkey) 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 

ULTRASONIC TECHNOLOGY ON THE 

INTERLINING REMOVAL PROCESS 

Res. Assist. Dr. Emin 

SALUR 

Selcuk University 
(Turkey) 

SYNTHESIZING OF CU/AL 2 O 3 METAL 

MATRIX NANOCOMPOSITE POWDERS 

BY UTILIZING BALL MILLING 

METHOD 

Ersin ÇAVUġLAR 

Deniz BOZAR 

(poster presentation) 

Beybi Plastik 
Fabrikası A.ġ. - Ar-Ge 

Merkezi (Turkey) 

A NOZZLE PROVIDING 360-DEGREES 

SPRAYING AND DEVELOPED FOR 

ELECTROSTATIC SPRAYING 

MACHINES 

Ersin ÇAVUġLAR 

Hakan TÖRÜN 

(poster presentation) 

Beybi Plastik 
Fabrikası A.ġ. - Ar-Ge 

Merkezi (Turkey) 

PRODUCTION OF BIODEGRADABLE 

NONWOVENS FROM WASTE COTTON 

FIBERS 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr.  Mathew George 

AUTHORS ORGANISATION TOPIC TITLE 

Shubhanjali Bajpai 

Samrat Bajpai  

Dr. Rajinder Verma 

Jagran School of Law 
(India) 

Himachal Pradesh 
University (India) 

DAMAGING IMPACT OF PLASTIC ON 

HUMAN AND ANIMAL LIVES: 

REGULATIONS AND SUGGESTIONS 

Grace D. O. Eneh  

Etiowo G. Ukpong 

Akwa Ibom State 
Polytechnic (Nigeria) 

COMPARATIVE STUDY OF 

PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF TWO 

GENERIC SPECIES OF COCOYAM 

(Xanthosoma sagitifolium And Colocasia 

esculenta) 

Prof. Dr.  Mathew George 

Dr. Lincy Joseph 

Sharda university 
(India) 

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF 

SILVER SULPHADIAZINE LOADED 

SODIUM ALGINATE GELATIN FILM 

FOR WOUND DRESSING 

APPLICATIONS 

Res. Assist. Ali Abbas  

Syed ali Raza naqvi 

Govt. College 
University (Pakistan) 

EVALUATION OF ANTIOXIDANT, 

ANTIBACTERIAL AND ANTI-FUNGAL 

ACTIVITIES OF SALVIA 

MACROSIPHON 

Syed Ali Raza Naqvi 

Samina Roohi 

Atiq Ullah 

Government College 
University (Pakistan) 
Pakistan Institute of 
Nuclear Science and 

Technology (Pakistan) 

RADIOSYNTHESIS AND INFECTION 

IMAGING STUDY OF  99mTC-LABELED 

ANTIBIOTICS 

Shanu Khandelval  

S.R. Maloo 

Pacific University 
(India) 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION 

OF RHIZOBIUM SPECIES FROM ROOT 

NODULES OF IMPORTANT PULSE 

CROPSFOR SUSTAINABLE 

AGRICULTURE 

Ghulam Jillani 

Dr. Mamoona Mushtaq 

Government M.A.O 
College Lahore 

(Pakistan) 

COGNITIVE ABILITIES, CRITICAL 

THINKING MOTIVATION AND SOCIAL 

SELF-EFFICACY OF SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS 

Ameer Fawad Zahoor 
Government College 

University (Pakistan) 

EPOXIDE RING OPENING REACTION 

AS A FACILE SYNTHETIC APPROACH 

TOWARDS UNNATURAL/COMPLEX 

AMINO ACIDS 

Assist. Prof. Dr. Akbar Ali 
Government College 

University (Pakistan) 

A GREENER 1,3-DIPOLAR 

CYCLOADDITION APPROACH FOR THE 

PEPTOID MODIFICATION CHEMISTRY 

Vakeel A. Khan 

Umme Tuba 

Aligarh Muslim 
University (India) 

ON PARANORMED IDEAL 

CONVERGENT SEQUENCE SPACES DE 

NED BY JORDAN TOTIENT FUNCTION 

Vakeel A. Khan 

SK Ashadul Rahaman 

Aligarh Muslim 
University (India) 

ON TRIBONACCI I-CONVERGENT 

SEQUENCE SPACES 
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CONTENT 
CONFERENCE ID  I 

PROGRAM  II 

PHOTO GALLERY  III 

CONTENT  V 

 

 

Author Title No 

Nguyen Phu Loc 

Nguyen Ngoc Minh Thy 

Trang Van De 

Le Viet Minh Triet 

APPLICATION OF THE INTEGRATED 

APPROACH IN TEACHING GEOMETRIC 

SEQUENCE TOPIC IN VIETNAMESE 

SECONDARY SCHOOL: A PEDAGOGICAL 

EXPERIMENT 

1 

R.S. Lebelo 

S. O. Akindeinde 

APPROXIMATING TEMPERATURE 

DISTRIBUTION IN A MEDIUM OF 

CONSTANT THERMAL CONDUCTIVITY 

USING STEP FUNCTIONS 

17 

Yeliz BOLAT 

INVESTIGATION OF TEACHERS' 

ATTRIBUTES TO DISTANCE EDUCATION 

ACCORDING TO SOME VARIABLES 

25 

Remziye AKARSU 

Yaprak TATAR 

Nezihe ACAR 

THE EFFECTIVENESS OF PEO MODEL-

BASED OCCUPATIONAL THERAPY 

INTERVENTION ON OCCUPATIONAL 

PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE 

IN INDIVIDUALS WORKING FROM HOME 

DUE TO COVID-19 

35 

Emel TIRKAZ 

Meltem AKBAŞ 

FEMALE SEXUALITY AND 

INVESTIGATION OF CULTURAL 

APPROACHES 

48 

Sibel GÖK 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND 

MANAGEMENT OF THE TURKISH PUBLIC 

HOSPITALS INSTITUTION AND THE 

PROVINCIAL ASSOCIATIONS OF PUBLIC 

HOSPITALS 

55 

S. H. Abbasi 

Muhammad Imran 

A. Mahmood 

M. B. Sial 

MODELING, SIMULATION AND CONTROL 

OF A BIOMIMETIC UAV WING 
67 

Serdar Engin KOÇ 

USE OF AUGMENTED AND MIXED 

REALITY IN EDUCATION: LEARNER 

PERCEPTIONS 

74 

Muhammad Irfan Said 

Effendi Abustam 

Farida Nur Yuliati 

Endah Murpi Ningrum 

Yuniar Saskia Supardi 

CHARACTERISTICS OF CHICKEN 

NUGGET WITH ADDED COLLAGEN 

EXTRACT FERMENTED BY 

LACTOBACILLUS PLANTARUM 

BACTERIA 

81 

HUYNH VİET KHAİ 

YUZURU UTSUNOMİYA 

KHONG TİEN DUNG 

THE DEMAND OF LOCAL COMMUNİTİES 

FOR THE FOREST CONSERVATİON 

PROJECT: A CASE STUDY OF U MİNH HA 

87 



 CUKUROVA  

7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
 

 

LE NGUYEN DOAN KHOİ FOREST 

Pınar OĞUZHAN YILDIZ 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF 

CENTAURY OIL ADDED IN DIFFERENT 

PROPORTIONS TO FISH CROQUETS 

PREPARED FROM CARP ON SOME 

QUALITY CRITERIA 

98 

Sema ÜSTGÖRÜL 

Cem KEÇE 

Mustafa ÇAY 

SOLUTION-FOCUSED BRİEF THERAPY-

BASED SEXUAL COUNSELING IN 

VAGIINISMUS: A CASE REPORT 

108 

Sema ÜSTGÖRÜL 

SEXUAL EDUCATION AND 

COMMUNICATION ACCORDING TO 

DEVELOPMENT PERIODS 

115 

Pham Thi Gam Nhung 

Vo Thanh Danh 

ECONOMIC EFFICIENCY OF STRAW 

MUSHROOMS PRODUCTION AT 

HOUSEHOLDS LEVEL IN THE MEKONG 

DELTA 

122 

Gaber Ahmed Bassyouni 

Ali Khalifa Abd El-Salam 

IMPACT OF ECONOMIC INTEGRATION 

BETWEEN EGYPT, SUDAN AND LIBYA ON 

THE INTRA-TRADE OF THE MOST 

IMPORTANT CROPS AND 

AGRICULTURAL COMMODITIES 

133 

Abdulmumini Baba Alfa 

Emmanuel Tsado 

IMPACT OF FERTILIZER SUBSIDY ON 

FARMERS PRODUCTIVITY: CASE STUDY 

OF RURAL FARMERS IN LAPAI 

COMMUNITIES, NIGERIA 

155 

Atiya Thabet Abuharris 

THE ROLE OF E-COMMERCE IN 

COMPANIES' FINANCIAL FLOW DURING 
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ABSTRACT 

Integrated teaching is a teaching orientation that assists students in developing the 

ability to synthesize knowledge, skills, and so on from a variety of fields to effectively solve 

problems in learning and in life, which is done right in the process of acquiring knowledge 

and practicing skills. This means that mathematical teaching establishes the relationship 

between different concepts of the same subject and different subjects, ensuring that students 

can mobilize their knowledge and capacity to solve problems. In other words, 

integrated teaching is a method of teaching in which knowledge is organized and solidified. 

This study aims to propose integrated strategies for teaching the Geometric Sequence topic 

and illustrative examples. Furthermore, the study compares the effectiveness of integrated 

teaching to traditional teaching methods. This objective was achieved through a pedagogical 

experiment with a non-random and post-test-only control design. This study's sample 

population consists of 69 upper secondary school students in Can Tho City, Vietnam. The 

sample in this study was divided into two classes, one for the experimental class and one for 

the control class. Documentation, observation, written tests, interviews, and student 

worksheets will be used to gather the necessary data. The data was analyzed using the U-test. 

The study's finding shows that students' learning outcome in the experimental class is 

significantly higher than that of students in the control class. The study's findings confirm the 

feasibility of using integrated teaching to teach geometric sequence knowledge in high 
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schools. It is suggested that more research is conducted on the use of integrated teaching 

methods in high schools. 

Keywords: Integrated teaching, geometric sequence, experimental method, mathematical 

modelling; teacher education. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Integrated teaching is one of the new teaching trends which is being researched and 

applied in different schools in the USA, Russia, Singapore, the UK, France, China, Viet Nam. 

There has been a variety of research on integrated teaching, such as mention integrated 

teaching in schools (Ding, 2010; Hong & Hung, 2013; Park, 2008), comparison the student’s 

satisfaction of traditional and integrated teaching methods (Keshavarzi et al., 2016), 

comparison the similarities and differences between traditional teaching and integrated 

teaching Zhbanova et al. (2010), integrated teaching- developing learner’s competency in 

natural science teaching (Tra, 2016), the procedure of constructing integrated topic in natural 

science (Bien, 2015; Lang & Olson, 2000). 

Mathematics education forms and develops for students the primary qualities, general 

competence, and mathematical competence, with the core components being: mathematical 

thinking and reasoning ability, modelling competence, the ability to solve mathematical 

problems, the ability to communicate mathematically, the ability to use tools and means of 

learning mathematics. Mathematics education develops critical knowledge and skills and 

creates opportunities for students to experience and apply mathematics in real life. 

Mathematics education builds connections between mathematical ideas, mathematics and 

other subjects, and mathematics and real life. Mathematics education is carried out in many 

subjects such as Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Technology, Informatics, 

Experiential activities, and Mathematics is the core subject. 

Connecting math teaching with practice is not a global trend and has begun to gain 

attention in recent years in Vietnam. In particular, the General Education Program in 

Mathematics in 2018 emphasizes “focusing on applicability, linking with reality or other 

subjects, associated with modern development trends of economy, science and life. society 

and urgent global issues…” (Ministry of Education and Training, 2018a, p. 4) 

As a compulsory subject in the general education curriculum, Mathematic is also 

directly inter-related with many other subjects/educational areas such as Natural and Social 
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Sciences, History and Geography, Arts, Physical Education, Computing, Experimental 

Activities. Math is also a tool to teach and learn other subjects, especially natural sciences. 

Since science and mathematics are frameworks near each other, the associations 

between these two disciplines are dissected beneath an extraordinary subject. Bailey (2010) 

paid attention to the content and pedagogical knowledge in integrated mathematics. Nam 

(2017) gave some directions in teaching mathematic in high school in the light of integration. 

Son (2017) constructed integrated topics in teaching mathematics in high school. Chau and 

Duc (2019) proposed teaching the integral concept in high school from interdisciplinary 

mathematics and physics. Nga and Hanh (2019) studied integrated mathematics and biology 

in secondary school on probability concepts. Dao and Nga (2019) focused on teaching 

functions in an integrated education in secondary schools. Tam et al. (2019) surveyed the 

current teaching status in integrated teaching in the final grades at the secondary school level. 

Dat and Nga (2019) mention issues such as conception, forms, and levels of integrated 

teaching in Mathematica in general and in primary Mathematics in particular. 

Geometric sequences have critical physics, engineering, biology, economics, computer 

science, queueing theory, and finance applications. In Vietnam, there are few specific studies 

on integrated teaching of Geometrical Series topics. Since, this article will mention the 

concept of integration, propose how to build integrated teaching, and give illustrative 

examples. Furthermore, the study will compare the effectiveness of integrated teaching to 

traditional teaching methods. 

 

Purpose of the study 

1) Mentioning the concept of integration, proposing how to build integrated teaching as 

well as give an illustrative example 

2) Comparing the effectiveness of integrated teaching with traditional teaching methods.  

2. RESEARCH CONTENT 

2.1 Integration and integrated teaching 

 “Integration” as viewed by Bradbery and Deuter (2015) is “the act or process of 

combining two or more things so that they work together”. Integrated teaching can be 

categorised as vertical integration and horizontal integration by educators. Vertical integration 

is “the kind of integration that is based on the link of two or many subjects of the same field 

or near fields”; horizontal integration is “integration basing on linking learning, studying 

objects on different scientific fields” around the same topic (Hien, 2001). Chau (2006) stated 

that integrated teaching is organizing, guiding students on how to mobilize, recapitulate 
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knowledge, skills of different fields to tackle learning duties; thereby shaping new knowledge, 

skills, developing essential competencies, especially the competence of solving problems. Mai 

and Ninh (2014) reported, “integration is linking objects of teaching, learning in the same 

action plan to ensure unity, harmony, completion of the teaching system to obtain the most 

satisfying teaching and learning objectives”. Son (2017) said that: “Integration in high school 

education is the systematic combination and coordination of knowledge into a unified content, 

based on the relationships mentioned above. in each of those subjects”. 

According to the standard agreement among Vietnamese scientists (Bao, 2016; Hai & 

Tra, 2006; Nam, 2017; Tra, 2016), integrated teaching is a viewpoint in which teacher 

organizes activities for students to use the content, knowledge, and skill in different fields in 

order to solve learning problems, and by doing this, students can form new knowledge and 

skill and develop necessary competence.  

According to the general education curriculum, “integrated teaching is a teaching 

approach that helps students develop the ability to mobilize knowledge, skills,... in a variety of 

fields to solve learning and real-life problems during the process of acquiring knowledge and 

practicing skills” (Ministry of Education and Training, 2018b, p. 35).  

2.2 A model for integrated teaching in mathematics education 

There have been numerous domestic and international authors researching and 

proposing different Integration models. Fogarty (1992) described ten models in integrated 

teaching: Beginning with an exploration within single disciplines (the fragmented, connected, 

and nested models), and continuing with models that integrate across several disciplines (the 

sequenced, shared, webbed, treated, and integrated models), the continuum ends with models 

that operate within learners themselves (the immersed model) and finally across networks of 

learns (the networked model). Drake and Burns (2004) proposed four models in integrated 

teaching: (1) interdisciplinary approach, (2) fusion, (3) interdisciplinary integration, (4) 

transdisciplinary integration. Kiray (2012) developed a model called a balanced model for 

integrated science and math. This model consists of five steps as follows (a) content 

knowledge, (b) skills, (c) the processes of teaching and learning, (d) affective characteristics, 

and (e) measurement and assessment. 

With the opinion integrated learning does not detach from disciplines because, in the 

first stage, the basic knowledge and skills, the fundamentals are assimilated/formed within 

them, and then support the integrated approach, we believe that effective teaching is a 

teaching that is based on the integration of content, teaching that supports rich and consistent 
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dialogues between students on real-life issues. These dialogues maintain collaboration and 

understanding and build unique, original answers that stand out from models and templates.  

In the Viet Nam context, based on the suggestion that integrating math and other 

subjects such as Physic, Chemistry, Biology, Geography, ... or the real world cannot always 

be possible or suitable, we developed a model for integrated teaching in secondary 

mathematic education. The organization of content knowledge is at the centre of this model, 

and it is combined with competencies, the process of teaching and learning, essential 

qualities (patriotism, compassion, diligence, honesty, accountability, and positive attitudes 

towards subjects), measurement, and assessment. 

1- Content knowledge: 

a) Integrated within single mathematic (math for math): At this dimension, only the 

objectives of the math course is taken into consideration, 

b) Integrated math and other disciplines such as physics, Chemistry, Biology, 

Geography, the real world, etc...  

- Math-centered other disciplines -assisted integration: Either content knowledge or 

the objectives of other disciplines are included in the objectives determined for math,  

- Math-intensive other disciplines -connected integration: Math is much more 

emphasized in the topics in which both math and science are taught, and the 

objectives identified for math are correlated with other disciplines. 

2- Competencies:  

The step of competencies states that math competencies such as thinking and 

reasoning competency, problems tackling competency, modelling competency, 

communicating competency, aids and tools competency, and representing competency 

are also common skills for mathematic in all types of integration. 

3- Qualities  

In the model, the quality defined for each individual affects student performance. 

This effect is mainly observed in fully integrated types of integration. 

4- The teaching and learning processes 

 It predicts that both science and math are taught and learned based on the 

constructivist approach. It recommends inquiry-based processes for both courses. 

5- Measurement and assessment 

The model’s objectives should be consistent with the measurement and assessment 

attempts at this step. The attempts of measurement and assessment will be shaped by the 

integration type preferred. However, both outcome and process should be assessed. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 5



2.3 Process of designing integrated teaching situations in Mathematics 

Ninh et al. (2017) propose an integrated teaching process consisting of 5 steps: (1) 

Research current curricula and textbooks of relevant subjects to select topics and develop 

teaching objectives of the topic; (2) Determine the educational content to be integrated; (3) 

Choose appropriate teaching methods and means; Step 4: Build the process of teaching 

integrated teaching topics; (5) Apply to teaching practice, evaluate and summarize integrated 

teaching topics, learn from experience when applying to teaching practice. Bien (2015) has 

outlined the process of teaching interdisciplinary topics, including seven steps as follows: (1) 

Choose a topic; (2) Identify the problems (questions) to be solved in the topic; (3) Identify the 

necessary knowledge to solve the problem; (4) Develop the teaching goal of the topic; (5) 

Develop the content of the teaching activities of the topic; (6) Make a lesson plan; (7) 

Organize teaching and assessment of the topic. Thuy et al. (2016) suggested that the process 

of organizing integrated teaching should be done through the following seven steps: (1) 

Determine students' goals and outputs at the end of the topic; (2) Select the topic/case of 

integration; (3) Identify other elements of the teaching process; (4) Design teaching activities; 

(5) Build an assessment tool; (6) Organize the teaching; (7) Evaluate and adjust the teaching 

plan. Giang et al. (2018) propose the process of designing integrated teaching in mathematic 

in Upper secondary school as follow: (1) Selecting integrated themes; (2) Specifying 

objectives; (3) Building contents; (4) Specifying teaching methodology; (5) Building 

assessment tools; (6) Completion. 

According to the study and analysis of the processes of integrated teaching above, 

teaching experience, and the features of integrated teaching in Mathematics, we propose the 

process of designing integrated teaching in mathematic in Upper secondary school as follow:  

Step 1: Identify content knowledge that can be integrated 

- Carefully study the content of the Mathematics education curriculum to determine 

the goals to be achieved and the relationship between the topics of knowledge to the 

internal subjects of Mathematics. 

- Research the content of other science subjects or real-life situations to determine 

the relationship between each subject of knowledge in Mathematics and the topics of 

knowledge in other sciences. 

- Choose from one of the following integrations: Integrated within single 

mathematic, Integrated math, and other disciplines. 

Step 2: Identify the specific competencies of Mathematics and general competencies that 

can be integrated 
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Step 3: Identify the qualities that need to educate that can be integrated 

Essential qualities: diligence, honesty, accountability 

Step 4: Select appropriate methods, techniques, and tool-mediation for teaching 

In integrated teaching, teachers should use a combination of different teaching 

methods and techniques. In particular, teachers need to organize learning activities 

associated with practice to stimulate and activate learners. Therefore, constructivist-

oriented methods and techniques such as discovery teaching, 7E cycle... should be 

prioritized to be used to promote students' active awareness. 

Step 5: Choose one of the forms such as regular assessment, process assessment, or a 

combination of both of them, design content as a tool to assess student learning outcomes. 

The above steps will be concretized by the example in the following section 

2.4 An example illustrated teaching in the Geometric Sequence 

In this section, the topic Geometric Sequence will be chosen to illustrate the process of 

designing integrated teaching in mathematics which is proposed in section 2. 

Step 1: Identify content knowledge that can be integrated 

- Recognize a sequence as a geometric sequence. 

- Explain the formula for determining the general term of a geometric sequence. 

- Calculate the sum of the first n terms of a geometric sequence. 

- Solve some practical problems associated with Geometric Sequence to solve some 

practical problems (for example, some problems in Biology, in Population 

Education,...) 

- Integrated within single mathematic: Exponential functions and Logarithmic 

function in (in Chapter 2, Calculus 12). 

- Integrated math and Geography: Population and population growth and Population 

structure (in Geography 10). 

- Integrated math and Biology: Growth and reproduction of microorganisms (in 

Biology 10). 

- Integrated math and Physic: Radiation (in Physic 12). 

- Integrated math and real-world: Compound interest problem; Tower area problem; 

Drug concentration problem. 

Step 2: Identify the specific competencies of Mathematics and general competencies that can 

be integrated 

Competencies: Thinking and reasoning competency, problems tackling competency, 

modelling competency, and representing competency. 
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Step 3: Identify the qualities that need to educate that can be integrated 

Essential qualities: diligence, honesty, accountability 

Step 4: Select appropriate methods, techniques, and tool-mediation for teaching 

The 7E cycle teaching method is selected, and the activities are designed as follows, 

which was created by Karplus and Thier (1967) and fully developed by Atkin and 

Karplus (1962) Asikin and Junaedi (2013) as guided discovery. 

Phrase 1: Elicit phase, intended to identify the students' initial knowledge to ensure 

whether the students already know the lesson to be learned. 

The teacher gives students to approach the “Rice grains and chessboard problem” as 

follow: The Rumor has it that an Indian King gave the chess inventor the right to ask for 

any prize he wished. He asked for an amount of rice that would cover 64 squares of the 

chessboard like this: just one grain of rice for the first square, two for the second, four 

for the third and so on for the 64 squares, with each square having double the number of 

grains as the square before.  

Phrase 2: Engage phase, intended to attract attention or arouse students' interest and 

motivation towards concepts to be taught by asking questions, telling stories, giving 

demonstrations, or showing an object, image or video. 

Teacher: Ask a student to find the number of grains of rice from the first square to 

the sixth of the chessboard. Then, fill in the following table: 

Ordinal Square 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 
Number of grains 1 2 4 8 16 32 

Objective: This activity asks students to determine the number of grains in the first, 

second, third, fourth, fifth, and second squares of the chessboard. Through an ancient 

Indian problem, introduce students to a rule to form a sequence of numbers 

corresponding to the number of grains on the chessboard. 

Phrase 3: The explore phase 

The explore phase is intended to allow students to acquire immediate experience 

related to the concepts to be studied. Students observe, isolate variables, plan inquiry, 

interpret results, develop hypotheses, and organize conclusions and learning materials 

provided previously. 

Teacher: State the rules to form the sequence of numbers corresponding to rice 

grains on the chessboard? 

Student: The rule is that the terms, from the second term on, each second term is 

twice the term immediately preceding. The rice grains in the first six squares are 1, 2, 4, 
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8, 16, 32. 

Phrase 4: Explain phase. Students explain concepts, introduce concepts, and summarize 

the results obtained in the exploration phase. 

Teacher: A sequence of numbers with the property from the second term, the second 

term being equal to the previous term multiplied by a constant number, is called a 

geometric sequence. The constant number is called the common ratio of the geometric 

sequence and is denoted by q. 

Phrase 5: Elaborate phase, students are given the opportunity to apply their newly 

discovered knowledge to problems related to the example of the lesson learned, for 

example, providing practice questions with a deeper level of analysis to the students. 

Teacher: Prove that the following finite sequence is a Geometric Sequence: 

     

Student: Solution 

Since ( ) ; ; ;  

it follows that the sequence      is q geometric sequence with common 

ratio  

Teacher: Read Activity 1 and state how many grains of rice there are on the 28th 

square of the chessboard. Giair thích cách làm và đề xuất chiến lược giải quyết tối ưu 

nhất. 

Student:  

Strategy 1: Continue writing to get the number of grains in the 7th squares and on until 

the 11th square. Make a list table 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Number of grains 1 2 4 8 16 32      

Strategy 2: Write the number of grains in six filled cells as      .  

Using formula , we have  

Teacher: In general, what is the formula for calculating any term u_n of a geometric 

sequence having first term u_1 and common ratio q? 

Student: if a geometric sequence has the first term  and common ratio , then the 

general term is defined by the formula  with . 

In this activity, students are asked to calculate the total number of grains in the first 

11 squares of the chessboard. 
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Calculating this sum is not tricky, but what is more important is that whether or not 

students calculate the sum above, students wonder if there is a way to calculate this sum 

quickly. 

After stating the formula  ( ), the teacher gives an example that 

directly applies the formula . 

Example: Given a geometric sequence ( ) with  and  

a) Calculate  

b) What is the ordinal of the term  of the geometric sequence? 

Teacher: Calculate the sum of grains of rice on the first 28 squares of the chessboard in 

Activity 1. 

Student: Finding the sum of the first 28 terms was not easy 

Teacher: Finding the sum of the first 28 terms was not easy, but there is a formula that 

helps us especially when the sequence has a large number of terms.  

Write the formula 
( )

 on the board and explain what each of the terms means 

(  = the first term of the series;  = the common ratio;  = the number of terms). 

Example:  

1) the sum of the first 28 terms is  

2) Given a geometric sequence ( ) with , . Calculate the sum of the 

first ten terms. 

Phrase 6: Evaluate phase is an advanced cycle to evaluate students' knowledge. Using 

formative assessments to see student progress, the desired developments in the students' 

understanding of concepts, principles, and abilities apply the concept. 

Check the understanding: 

Can students recognise why a particular sequence is or is not geometric? 

Do the students recognise that for a geometric sequence ? 

Do students recognise what each letter in the formula 
( )

 and the formula 

 represents? 

Do students understand the difference in the formula  and the formula 

( )
? 

Phrase 7: Extend phase 
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Extend phase is the phase of students encouraged to link and explain examples of the 

application of concepts they learn with everyday life 

Example: Under appropriate culture conditions, the cell E.Coli is divided into two 

halves every 20 minutes. 

a) After ten divisions, how many new cells will be formed in total? How many sums of 

cells will be formed in total? 

b) If there are  cells, then how many new cells will be formed in total? 

Step 5: Choose one of the forms such as regular assessment, process assessment, or combine 

both. Make the content as a tool to assess student learning outcomes. 

The case “Vietnam population growth” is used as an essay test to assess student learning 

outcomes. 

2.5 Pedagogical experiment 

2.5.1 Object of study 

Furthermore, the study compares the effectiveness of integrated teaching to traditional 

teaching methods. This objective was achieved through a pedagogical experiment with a non-

random and post-test-only control design. 

2.5.2 Experimental design  

This study used a quantitative research design. The research design that is used for this 

research is an experiment with two sample classes where 11A4 class is an experimental 

group, namely the class given the Integrated teaching model, and 11A3 class is a control 

group class that is given the traditional teaching. Both classes were in Bui Huu Nghia Upper 

Secondary school in Binh Thuy, Can Tho city. The design of this research is as shown in 

Table 1 below: 

Table 1. Research Design 

Teaching period: The second semester of the academic year 2020 – 2021. 

2.5.3 Data collection 

The post-tests essay was “Vietnam population growth”: 

Knowing that in 2019, the population of Vietnam was 96208984 people. By 2020, the 

population had grown to 109678242 people. Assume the annual population growth rate is 

unchanged. 

a) Calculate the population growth rate over the years of Vietnam? 

Class Pre-test Treatment Posttest 

11A4 (Treatment class) x Integrated teaching model Post-test 

11A3 (Control class) x  Post-test 
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b) What is the estimated population of Vietnam in 2025 and 2030? 

Documentation, observation, written tests, interviews, and student worksheets will be 

used to gather the necessary data.  

2.5.4 Data analysis 

Techniques of data analysis that are used are normality tests, descriptive statistics, and 

hypotheses. Statistical technique U-test was applied for the study. Techniques of data analysis 

in this research by using SPSS 25.0. 

2.5.6 Hypothesis 

H0: Students' learning outcome in the experimental class is significantly not higher than 
that of students in the control class. 

H1: Students' learning outcome in the experimental class is significantly higher than that 
of students in the control class. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Results 

At the end of the experimental process, an achievement test was applied to the 
experiment and control classes as a posttest. Obtained results are presented in Table 2. 

Table 2. Data Description of Experiment Class and Class Control 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Experiment Class 39 4.25 5.75 10.00 7.8910 1.35699 .355 .378 

Control Class 30 5.75 3.50 9.25 6.9333 1.39261 -.542 .427 

Valid N (listwise) 30        

Based on the Table 2, it is found that the experiment class’s mean (7.8910) is higher 
than the control class’s mean (6.9333). Students with integrated teaching get a score close to 
7.8910, with 92.3% of students obtaining a score above the average. This means that students 
with integrated teaching have gained better mathematical understanding and abilities and have 
reached a minimum standard of completeness in mathematics learning outcomes. Whereas for 
students with traditional teaching with an average value of 6.933 with a more spread out, it 
shows that many students who have not reached the minimum completeness standard, namely 
30% of students, are still below the average score. Furthermore, to find out more, it will be 
seen in the results of hypothesis testing on the learning outcomes of the two classes. 

Before making the hypothesis, first, the normality test was carried out on the final test 
scores of the two sample classes. 

The normality test of the sample is used to test the normality of data distribution will be 
analyzed. When analyzing the posttest data, the first test is the normality test. The goal is to 
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know whether or not normal data is distributed. In this Normality test testing using Shapiro-
Wilk, with the hypothesis as follows: if sig≥0.05, it is estimated that normal posttest data is 
distributed; if sig < 0.05, it is estimated that the posttest data is not normally distributed. 

Table 3. Normality test of Class Sample 

 

Code. Post-test 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Score. Post-test Experiment class .148 39 .030 .895 39 .002 

Control class .111 30 .200* .970 30 .537 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

From the result of the normality test (see Table 3), it can be known that the Sig. the 
control class posttest value is Sig. 0,537, and the value of the experimental class posttest is 
Sig. 0.002. Because of the significance of the value of experimental class < 0.05, it can be 
concluded that experimental class have posttest data not normally distributed. 

Because the posttest normality test value in the experimental classes are not normally 
distributed, then the next step is the Mann-Whitney test (see Table 4), with the following 
hypothesis: 

H0: Students' learning outcome in the experimental class is significantly not higher than 
that of students in the control class. 

H1: Students' learning outcome in the experimental class is significantly higher than that 
of students in the control class. 

There are the following criteria: 

If Sig.> 0,05, then H0 is accepted;  

If Sig. ≤ 0,05 the H1 is accepted. 

Table 4. The Mann-Whitney test results 

Test Statistics 

 Score. Post-test 

Mann-Whitney U 388.000 

Wilcoxon W 853.000 

Z -2.393 

Asim. Sig. (2-tailed) .017 

Exact Sig. [2∗ (1-tailed Sig.)] .0085 

a. Grouping Variable: Code. Post-test 

Based on the Mann-Whitney test results obtained from Table 4 that Asymp. Sig (2-
tailed) is 0.017 it means H1 is accepted and H0 is rejected. From the results of these tests, it 
can be concluded that the achievement of students outcomes using integrated teaching is 
higher than traditional teaching. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 13



3.2 Discussion 

Based on testing the hypothesis, it was found that students’ mathematics learning 
outcomes with integrated teaching were higher than students taught using traditional teaching. 
This is because students have constructed their knowledge according to their own abilities in 
the explore phase. This phrase provides an opportunity for students to observe, record data, 
isolate variables, design and plan experiments, create graphs, interpret results, develop 
hypotheses, and organize their findings (Eisenkraft, 2003). Moreover, students are trained in 
competencies such as reading competence, mathematical modeling, prior knowledge about 
the context, general cognitive competence, general mathematical competence. Students learn 
the connection between math and reality. From there, students have attitudes and beliefs 
towards mathematics, mathematical tasks, or the context.  

4. CONCLUSION 

The outcomes of this study indicate that the integration understanding and integrated 
teaching effectiveness, which takes the transfer from real-life to mathematics as the basis, can 
increase the students' achievement, especially in answering integrated questions exceeding the 
scope of a class. Apart from this positive effect, the study also suggested that the integrated 
programs should be developed for a long timer to provide an effective program for integrated 
mathematics and other disciplines. Additionally, teacher-training programs should be 
reorganized in order to improve the content knowledge and the pedagogical content 
knowledge of the pre-service teachers. 
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Abstract 

 A study of temperature distribution through a one-dimensional N-cross-sections domain of a 
vase shaped medium is considered in this article. In this case, step functions are used to 
approximate the distribution of temperature in the medium chosen. Temperature distribution is 
described by heat equation and the analysis thereof is based on calculation of eigenvalues 
which give corresponding eigenvectors appropriate to satisfy stated boundary conditions at the 
medium endpoints. The tool used to calculate the eigenvalues and present analytical solutions 
is Mathcad software. An example of a one-dimensional vase shaped domain of length 4 units 
is used to demonstrate calculation of eigenvalues and presentation of the solution to the 
problem. 

Key words. Heat transfer coefficient, eigenvalues, eigenvectors, boundary conditions, step 
functions. 

 

Introduction 

In this study we demonstrate the use of eigenvalues and their corresponding eigenvectors to 
show the distribution of temperature or heat dispersal in a vase shaped medium. Application of 
eigenvalues is experienced widely in mathematics, and it is well known that matrices apply 
eigenvalues and, sometimes, eigenvectors in engineering and science [1]. In this article, 
eigenvalues including eigenvectors are derived from the process of a matrix transformation 
into a diagonal matrix, using Mathcad software. Other applications of eigenvalues and 
eigenvectors are used in advanced dynamics, electric circuits, control theory, quantum 
mechanics and vibration analysis [2, 3]. Prince and Angulo [4] demonstrated the use of 
eigenvalues and eigenvectors in environmental science, where the matrix of Leslie type to 
model population growth was introduced. Furthermore, the application of eigenvalues is also 
observed in dynamical systems’ equilibrium stability determination and in estimating whether 
the threshold of an epidemic will decease or explode ultimately [5, 6]. The determination of 
eigenvalues uses the solution of the characteristic equation, given by an ×  matrix system. 
This means that, the determinant of an  ×  matrix is calculated to give eigenvalues. The 
eigenvalues calculated yield the eigenvectors which automatically satisfy the set boundary 
conditions. The distribution of temperature investigation is done using heat equation, and the 
two methods of studying temperature distribution in a given medium are direct integration and 
step functions approaches as discussed in [7, 8]. In this study, we use step functions approach 
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to approximate the temperature distribution with a vase shaped medium. In the following 
sections, the geometry of the problem is illustrated and a medium example of length = 4 is 
provided.  

 
Model of the Problem 

Figure 1 below illustrates the geometry of the problem. 

 

 

The figure above is a theoretical model of a one-dimensional transducer of N-domains for 

temperature distribution under study, with the x-axis lying along the axis of the body. The 

symmetric vase shape of each domain is described by the function 

( ) = − + 2 + 1.  

Temperature distribution investigation is based on the study of heat equation expressed as 

follows 

 ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) + ( ) ( , ).                 (1) 

For this study ( ), ( )  ( ) are kept constant and ( ) is considered to depend on .

In this case, ( ) = is the heat capacity, ( ) =  is the density of the domain, ( ) =  is 

the cross-sectional area of the domain and ( ) is the thermal conductivity. The external heat 

source, ( , ), is set to be zero, since the temperature distribution study is confined within a 

given medium. Dividing equation (1) by  gives the following homogeneous heat equation                         

          = ( ) .                              (2) 

Here,  ( ) = ( )
  is called the heat transfer coefficient, and for this study ( ) is described 

by a circle at a specified interval, this means that ( ) = . ( ) approximation for each 

interval is illustrated in figure 3 and the values thereof are given in table 1, where it will be 

shown that ( ) is a constant at each interval. Equation (2) is considered with boundary 

conditions of the second and third kinds at the endpoints. Boundary conditions at the left and 

Fig. 1: Geometry of the problem 
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right ends are described by ′(0, ) = 0 and ( , ) + ( , ) = 0 respectively. The boundary 

condition of the second kind indicates that the medium is insulated at left point, and that of the 

third kind shows the possibility of heat loss at the right end [9]. The initial condition, that is, 

the distribution of temperature at time = 0, is described by the following equation: ( , 0) =
( ) = (4 − ). Continuity of the solution at the junctions, = ; … ; , respectively, 

imply the following boundary conditions: 

( , ) = ( , ), 
′ ( , ) = ′ ( , ), 

( , ) = ( , ), 
′ ( , ) = ′ ( , ), 

⋮ 
( , ) = ( , ), 

′ ( , ) = ′ ( , ). 

Boundary conditions of the first kind at the intervals, state that the temperature is constant at 

those intervals, and boundary conditions of the second kind state that the intervals are also 

insulated.  

Solution of the Problem 

First, the method of separation of variables is applied to equation (2) to get the following 

results: 

( ) =  

and the ODE 

( ) = ( ) + ( ) + = 0. 

The x – dependent ODE is expressed as 

                           ( ) = ( ) + = 0;          [ ( ) = 0,   1].                (3) 

The general solution for equation (3) is given by 

                                            ( ) = + .                              (4) 

Application of the boundary conditions at the endpoints and at the intervals to equation (4), 
results with an ( × ) block matrix, which is helpful to determine eigenvalues. 

The solution is sought in the form  
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( , ) = ∑ ( ) ,    [ = 1,2, … , ]               (5) 

where in this case 

( ) = ∑ ( )( ) ( ),                (6) 

and  

( ) = − − − .               (7) 

( ) is the difference of the Heaviside function, thus expressed,  

( ) = 0 < 0
1 > 0.                 (8) 

The jth eigenvector can be written as follows: 

( )( ) = + .               (9) 

The unknown constants  in equation (5) are represented as follows: 

= ∫ ( ) ( ) .              (10) 

The initial condition ( ) is described by the following equation 

                                                           ( ) = ∑ ( ),              (11) 

where the norm squared  is describe thus 

= ∫ ( ) ( ) ,                                (12) 

and the weight function ( ), also known as the heat transfer coefficient, is expressed by 

( ) =

{

( )     ≤ ≤
( )    ≤ ≤

⋮
( )    ≤ ≤

( )    ≤ ≤

.             (13) 

The solution of the problem is given by the following equation 

( , ) = ∑ ∫ ( ) ( ) ( ) ( ) .            (14) 

To simplify the problem, an example of a vase shaped medium of length = 4 is illustrated 
by figure 2 below. 

 

                                           Fig. 2: Vase shaped domain of length 4 units 

 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 20



Figure 2 can be divided into four equal parts to demonstrate how the heat transfer coefficient 

is approximated across the domain by step functions. The domain is divided into four parts as 

shown by figure 3 below. To evaluate the function ( ) by step functions, the mid-sections of 

the stepped conditions are considered. As mentioned before, the heat transfer coefficient is 

expressed as ( ) = , ( = 1; … ; 4),  where =  is the radius of the cross-sectional area 

of the mid-section. As it was mentioned earlier, the x-axis lies along the axis of the body. As a 

result, a section of the body can be analysed as illustrated by figure 3, drawn from Mathcad.  

 

Fig. 3: Approximating using step functions 

 

Calculated values of ( ) at intervals are presented in table 1 below. 

                                                     Table 1: Values for ( ) 

 

Results  

The results that follow are for the example given. The first five eigenvalues shown by table 2 

are obtained from the logarithm graph illustrated in figure 4. The plot was obtained by forming 

an (8 × 8) matrix obtained from application of the stated boundary conditions to equation (4), 

which resulted with a set of 8 equations. The eigenvalues were derived from estimating the 

roots from the negative spikes of the logarithm graph. Mathcad software was used to plot the 

graph. 
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Fig. 4: Plot for estimating eigenvalues 

Table 2 below presents the first five eigenvalues obtained by estimating roots from the 
logarithm graph in figure 4. 

Table 2: First five eigenvalues 

     
4.997 × 10  0.095 0.67 1.747 3.877 

 

Eigenvectors corresponding to the first four eigenvalues are represented as follows: 

( ) = +

( ) = +  

( ) = +

( ) = + }

                                       (15) 

 

The following table gives coefficients   and , ( j = 1,…,4 ), in equation (15). The 

coefficients were also calculated using Mathcad. 

 

Table 3: Calculated coefficients   and . 

      

  1 1 1 1 1 
 0 0 0 0 0 
 1 0.998 0.986 0.986 0.982 
 -5.555×10-9 -4.92×10-4 -0.011 -0.011 -0. 036 
 1 0.991 0.972 0.972 0.976 
 -4.47×10-8 -3.725×10-8 -0.051 -0.051 -0.088 
 1 0.926 0.919 -0.919 -0.753 
 -6.381×10-7 -0.048 -0.32 -0.32 -0.52 
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Solutions of the eigenvectors are shown as follows, obtained from Mathcad. 

 

Fig. 5: Solutions of eigenvectors in equation (15) 

 

The temperature distributions along the x-plane for = = 4, and against time  are illustrated 
in the figures 6 and 7 below. 

                                 

Fig. 6: The temperature distribution along the x-plane  

 

                              

Fig. 7: Temperature distribution against time  

 

The temperature distribution ( , ) against time  and displacement  is illustrated in figure 

8, which is the analytical solution of the problem. 

U(x) 

U(t) 
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Fig. 6: 3-D Temperature distribution 

Conclusion 

In this study we demonstrated the distribution of temperature in a vase shaped domain, using 
eigenvalues and eigenvectors. The approximation of the temperature distribution used step 
functions approach. This exercise is good for undergraduate studies to train students on using 
any mathematics software to calculate the eigenvalues and display their corresponding 
eigenvectors graphically. The study can be extended to different shapes of media with 
complicated geometric setup.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı 
zorunlu olarak yapılan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının düzeylerinin bazı 
değişkenler açısından belirlenmesidir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımına göre 
desenlenmiş tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme ile belirlenmiştir. Bu bağlamda 
ilkokul, ortaokul, lise ve Bilsemde görev yapan ve farklı branşlara sahip olan 531 öğretmen 
çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Ağır (2007) tarafından geliştirilen 
ve beşli likert olarak cevaplanan yedisi olumsuz on dördü olumlu toplam 21 maddeden oluşan 
“Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ela alınan değişkenler 
açısından anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için ikili karşılaştırmalarda Mann 
Whitney U Testi, üç ve üçten fazla grupların olduğu karşılaştırmalarda ise Kruskal-Wallis 
Testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan 
eğitime yönelik tutum düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Ele alınan değişkenler 
açısından bakıldığında öğretmenlerin evde internet bağlantısına sahip olmalarına ve tablet ya 
da bilgisayar sahibi olmalarına göre uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir 
fark belirlenememiştir. Ancak öğretmenlerin cinsiyetine, uzaktan eğitim ile ilgili eğitim alma 
durumlarına, kıdemlerine, uzaktan eğitim verme durumlarına ve okulun kademesine göre 
uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  
Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, covid-19, öğretmen tutumu. 

ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the levels of teacher attitudes towards distance 
education, which is compulsory due to the interruption of face-to-face education due to the 
covid-19 epidemic, in terms of some variables. The research is a descriptive research in the 
scanning model designed according to the quantitative research approach. The study group of 
the research was determined by sampling the maximum diversity, one of the purposeful 
sampling methods. In this context, 531 teachers working in primary, secondary, high school 
and Bilsem and having different branches formed the study group. As a data collection tool, 
the “Attitude Scale Towards Distance Education” developed by Ağır (2007) and consisting of 
21 items, seven of which were negative and fourteen positive, answered as a five-point Likert 
scale was used. Mann Whitney U Test was used in pairwise comparisons and Kruskal-Wallis 
Test was used in comparisons with three or more groups in order to determine whether there 
was a significant difference in terms of the variables considered in the study. As a result of the 
analysis of the data, it was determined that the teachers who participated in the research had 
low levels of attitude towards distance education. In terms of the variables discussed, no 
significant difference could be determined between the attitudes of teachers towards distance 
education according to having an internet connection at home, and having a tablet or 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 25



computer. However, it has been determined that there is a significant difference between 
teachers' attitudes towards their gender, distance education according to their educational 
status, seniority, distance education status and school level. 
Keywords: Distance education, covid-19, teacher attitude. 

 

GĠRĠġ 

Covid-19 virüsü ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Asya’da ortaya çıkmış ve hızlı bir 
şekilde tüm dünyaya yayılarak, Mart 2020’de dünyayı etkisi altına alarak pandemiye 
dönüşmüştür. Pandemi ile beraber tüm dünyada tam zamanlı ya da  kısmi zamanlı sokağa 
çıkma yasakları  başlamış, maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması vb. önlemler 
gündeme gelmiştir. Alınan önlemler doğrultusunda insanların temasının fazla olabileceği 
yerler olan alışveriş merkezleri, restoranlar, okullar ve üniversiteler kapatılmıştır.  

Eğitim kurumlarının kapatılmasıyla yüz yüze eğitime ara verilmiş ve böylece eğitim kesintiye 
uğramıştır. Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle dünyada yaklaşık 1.6 milyar öğrenci, 
Türkiye’de ise 25 milyon öğrenci bu durumdan etkilenmiştir (UNESCO, 2020; UNICEF, 
2020).  

Türkiye’de ilk covid-19 vakasının Mart 2020’de ortaya çıkmasıyla beraber ilk olarak yüz 

yüze eğitime iki hafta ara verilmiş, ancak vaka sayılarının artması nedeniyle 2019-2020 

eğitim öğretim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlanmıştır. Yüz yüze eğitim 
yapılamayan bu süreçte Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dijital eğitim platformu olan 
Eğitim ve Bilişim Ağı’nın  (EBA) alt yapısı güçlendirilmiş ve TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu) ile işbirliği sağlanarak ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı olmak üzere 23 Mart 2020’de üç 
farklı TRT EBA kanalı kurulmuştur. Bu tarih itibariyle eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim 
yoluyla EBA ve TRT EBA TV aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (MEB, 2020a; MEB, 2020b).  

Pandemi süreciyle beraber Türkiye’deki öğretmenler zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmiş ve daha 
önce uzaktan eğitim yapmadıkları için birçok güçlük ve sorunla karşı karşıya gelmişlerdir.  

AraĢtırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı 
zorunlu olarak yapılan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının düzeyini belirlemektir. 
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyleri nasıldır? 
2. Öğretmenlerin; 

 Cinsiyet,  
 Meslekteki kıdem, 
 Görev yaptıkları kurumun türü,  
 Görev yaptıkları kurumun sosyo-ekonomik düzeyi, 
 Evde internet bağlantısının bulunması, 
 Bilgisayar ya da tablet sahibi olma, 
 Uzaktan eğitime yönelik eğitim alma ve 
 Uzaktan eğitim yapma değişkenlerine göre uzaktan eğitime yönelik tutum 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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YÖNTEM 
Bu araştırma nicel araştırma yaklaşımına göre desenlenmiş tarama modelinde betimsel bir 
araştırmadır. Betimsel araştırmalar tarama modelindeki araştırmalar gibi var olan durumu 
olduğu gibi ortaya çıkarıp betimlemeyi amaçlar (Şimşek, 2015). Bu çalışmada da 
öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeylerini belirlemek amaçlandığından tarama 
modeli tercih edilmiştir.  
 
Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Adana ilinin merkez ilçelerinde görev yapan öğretmenler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum 
çeşitlilik örnekleme ile belirlenmiştir. Bu bağlamda ilkokul, ortaokul, lise ve Bilsemde görev 
yapan ve farklı branşlara sahip olan 531 öğretmen çalışma grubunu oluşturmuştur.  

Öğretmenlerin demografik özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (N=531) 

  f % 

Cinsiyet 
Kadın 297 55.9 
Erkek 234 44.1 

Kıdem 

0-5 yıl 27 5.1 
6-10 yıl 45 8.5 
11-15 yıl 106 20 
16-20 yıl 153 28.8 
21 yıl ve üstü 200 37.7 

Görev Yapılan Kurum 

İlkokul 192 36.2 
Ortaokul  147 27.7 
Lise 138 26 
BİLSEM 54 10.2 

Kurumun sosyo-ekonomik 
düzeyi 

Alt sosyo-ekenomik düzey 209 39.4 
Orta sosyo-ekenomik düzey 297 55.9 
Üst sosyo-ekenomik düzey 25 4.7 

BranĢlar 

Sınıf Öğretmeni 176 33.1 
Matematik 52 9.8 
Türkçe 40 7.5 
Fen ve Teknoloji 20 3.8 
Yabancı Dil 36 6.8 
Beden Eğitimi 14 2.6 
Din Kültürü 6 1.1 
Sosyal Bilgiler 45 8.5 
Rehber Öğretmen  26 4.9 
Coğrafya 9 1.7 
Türk Dili ve Edebiyatı 14 2.6 
Okul Öncesi 8 1.5 
Teknoloji ve Tasarım 19 3.6 
Tarih  11 2.1 
Özel Eğitim 9 1.7 
Diğer  46 8.7 
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Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %55,9’nun kadın, %44.1’nin ise 
erkek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin %37.7 si 21 ve üstü, %28.8’i 16-20 yıl; %20’si 
11-15 yıl, %8.5’i 6-10 yıl ve %5.1’i 0-5 yıl kıdeme sahiptir. Öğretmenlerin %36.2’si 
ilkokulda, %27.7’si ortaokulda, %26’sı lisede ve % 10.2’si Bilsemde görev yapmaktadır. 
Tablo…Da bu okulların sosyo-ekonomik düzeyi incelendiğinde; öğretmenlerin %39.4’nün 
alt, %55.9’nun orta ve %4.7’sinin üst sosyoekonomik düzeydeki bir kurumda çalıştığı 
görülmektedir. Tablo 1’deki öğretmenlerin branşlarına baktığımızda; öğretmenlerin 
%33.1’nin sınıf öğretmeni, %9.8’nin matematik, %7.5’nin Türkçe, %3.8’nin fen ve teknoloji, 
% 6.8’nin yabancı dil, %2.6’sının beden eğitimi, % 1.1’nin din kültürü, %8.5’nin sosyal 
bilgiler, %4.9’nun rehber öğretmen, % 1.7’si coğrafya, %2.6’sı Türk dili ve edebiyatı, %1.5’i 
okul öncesi, %3.6’sı teknoloji ve tasarım, %2.1’i tarih, %1.7’si özel eğitim ve %8.7’si diğer 
branşlara sahiptir.  
 
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını belirlemek için Ağır 
(2007) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 
beşli likert olarak cevaplanan yedisi olumsuz on dördü olumlu toplam 21 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21 en yüksek puan ise 105’tir.  Ölçeğin 
Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı Ağır (2007) tarafından 0.835’tir. bu araştırmada 531 
öğretmenden toplanan verilerle yapılan güvenirlik testinde Cronbach’s Alfa güvenirlik 
katsayısı 0.924 olarak belirlenmiştir.  

Araştırmada öğretmenlerin demografik özellikleri ve evdeki teknolojik imkanları ile ilgili 
bilgi almak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve dokuz sorudan oluşan kişisel bilgi formu 
da kullanılmıştır. 

Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve okulların kapatılması nedeniyle veriler 
Google form oluşturularak toplanmıştır. Uzaktan Eğitim Ölçeğindeki maddeler Google forma 
çevrilerek öğretmenlerin görev yaptıkları okulların whatsapp gruplarında paylaşılmış ve 
gönüllülük esas alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanan veriler normallik testine 
alınmış ve dağılımın normal olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmada ela alınan 
değişkenler açısından anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için ikili karşılaştırmalarda 
Mann Whitney U Testi, üç ve üçten fazla grupların olduğu karşılaştırmalarda ise Kruskal-
Wallis Testi kullanılmıştır.  
 
BULGULAR  

Bu bölümde araştırmanın verilerin analizinden elde edilen bulgular araştırmanın alt 
amaçlarına göre sunulmuştur. 
  
Öğretmenlerin Uzaktan eğitime Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyleri ile ilgili bulgular tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Ortalaması 
N   s 

Ortalama 
Değer 
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531 54.11 13.65 63 
 
Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği ortalamasının 
54.11 olduğu görülmektedir. Ölçeğin ortalama değerinin 63 olduğu göz önüne alındığında, 
öğretmenlerin tutum düzeyinin ölçek ortalamasının altında bir değere sahip olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeylerinin düşük 
olduğu söylenebilir. 
 
Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin cinsiyetine göre uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında fark olup olmadığı 
Mann Whitney U Testi ile incelenmiş olup, bulgular Tablo 3 ve 4’te sunulmuştur. 

 
Tablo 3.Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Puanları 

Betimsel Analiz Bulguları 
Cinsiyet  N   s 
Kadın  234 55.2 13.75 
Erkek  297 52.6 13.49 

 
Tablo 3 incelendiğinde  kadın öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği puan 
ortalamalarının 55.2, erkek öğretmenlerinse 52.6 olduğu görülmektedir. Bu puan ortalamaları 
arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına yapılan ilişkin Mann Whitney U Testi sonuçları 
Tablo 4’te sunulmuştur 

 
Tablo 4. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Puanları 

Mann Whitney U Testi Bulguları 
 

Cinsiyet  N  Sıra Ortalaması Sıra Toplamı  U  p 
Kadın  234 247.2 57864.5 

30369.5 0.01 
Erkek  297 280.7 83381.5 

 
Tablo 4 incelendiğinde 234 kadın ve 297 erkek öğretmenin uzaktan eğitime yönelik tutum 
ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann-
Whitney U testi sonucuna göre kadın öğretmenlerle erkek öğretmenlerin ortalamaları arasında 
kadın öğretmenlerin lehine istatiksel açıdan anlamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.05).   
 
Öğretmenlerin Kıdemine Göre Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin kıdemine göre uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında fark olup olmadığı 
Kruskal-Wallis Testi ile incelenmiş olup, bulgular Tablo 5 ve 6’da sunulmuştur. 

 
Tablo 5. Öğretmenlerin Kıdemine Göre Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Puanları 

Betimsel Analiz Bulguları 
Kıdem   N    s 
0-5 yıl 27 56.7 2.03 
6-10 yıl 45 56.9 2.20 
11-15 yıl 106 54.7 1.20 
16-20 yıl 153 55.2 1.12 
21 ve üstü 200 51.9 0.99 
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Tablo 5 incelendiğinde 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin tutum ölçeği puan ortalamalarının 
56.7;  6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin tutum ölçeği puan ortalamaları 56.9;  11-15 yıl 
kıdeme sahip öğretmenlerin tutum ölçeği puan ortalamaları 54.7; 16-20 yıl kıdeme sahip 
öğretmenlerin tutum ölçeği puan ortalamaları 55.2; 21 ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerin 
tutum ölçeği puan ortalamaları ise 51.9 olduğu görülmektedir.  Bu puan ortalamaları 
arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı Tek Yönlü Varyans Analizinin (ANOVA) paremetrik 
olmayan karşılığı olan Kruskal-Wallis Testi ile kontrol edilmiştir. Kruskal-Wallis Testi analiz 
sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 
 

Tablo 6. Öğretmenlerin Kıdemine Göre Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Puanları 
Kruskal-Wallis Testi sonuçları 

Gruplar N Sıra Ortalaması sd X2 p Anlamlı fark 
0-5 yıl 27 291.3 4 9.525 0.04 6-10 yıl >21 yıl ve üstü 

16-20 yıl >21 yıl ve üstü 6-10 yıl 45 300.2 
11-15 yıl 106 273.2 
16-20 yıl 153 278.8 
21 ve üstü 200 241.1 
Toplam  531  

 
Tablo 6 incelendiğinde 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin sıra ortalamalarının 291.3;  6-10 
yıl kıdeme sahip öğretmenlerin sıra ortalamaları 300.2;  11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 
sıra ortalamaları 273.2; 16-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin sıra ortalamaları 278.8; 21 ve 
üstü kıdeme sahip öğretmenlerin sıra ortalamaları ise 241.1 olduğu ve bu puan ortalamaları 
arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir (X2

(4)= 2.525, p<0.05). Anlamlı farklılığın 
hangi gruplar arasında olduğu Kruskal-Wallis Testi ile incelenmiştir. Kruskal-Wallis Testi 
analiz sonuçlarına göre 6-10 yıl -21 yıl ve üstü ile 16-20 yıl -21 yıl ve üstü kıdeme sahip 
öğretmenlerin tutum puanları arasında 21 yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenler lehine anlamlı 
bir fark olduğu belirlenmiştir.  
 
Öğretmenlerin ÇalıĢtığı Okulun Kademesine Göre Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin çalıştığı okulun kademesine göre uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında 
fark olup olmadığı Kruskal-Wallis Testi ile incelenmiş olup, bulgular Tablo 7’de sunulmuştur. 
 
Tablo 7. Öğretmenlerin Çalıştığı Okulun Kademesine Göre Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum 

Ölçeği Puanları Kruskal-Wallis Testi sonuçları 
Gruplar N   Sıra Ortalaması sd X2 p Anlamlı fark 
İlkokul 192 52.3 248.0 3 12.34 0.006 Bilsem > İlkokul 

Bilsem > Ortaokul 
Bilsem > Lise 

Ortaokul  147 54.7 274.6 
Lise  138 53.6 257.5 
Bilsem  54 59.8 328.0 
Toplam  531   

 
Tablo 7 incelendiğinde ilkokulda çalışan öğretmenlerin sıra ortalamalarının 248.0;  ortaokulda 
çalışan öğretmenlerin sıra ortalamaları 274.6;  lisede çalışan öğretmenlerin sıra ortalamaları 
257.5; Bilsemde çalışan öğretmenlerin sıra ortalamaları 328.0 olduğu ve  bu puan ortalamaları 
arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir (X2

(3)= 12.34, p<0.05). Anlamlı farklılığın 
hangi gruplar arasında olduğu Kruskal-Wallis Testi ile incelenmiştir. Kruskal-Wallis Testi 
analiz sonuçlarına göre Bilsemde çalışan öğretmenlerin tutum puanları  ilkokul, ortaokul ve 
lisede çalışan öğretmenlerin puanlarından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 
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Öğretmenlerin ÇalıĢtığı Okulun  Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Uzaktan Eğitime 
Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin çalıştığı okulun  sosyo-ekonomik düzeyine göre uzaktan eğitime yönelik 
tutumları arasında fark olup olmadığı Kruskal-Wallis Testi ile incelenmiş olup, bulgular 
Tablo 8’de sunulmuştur. 
 
Tablo 8. Öğretmenlerin Çalıştığı Okulun Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Uzaktan Eğitime 

Yönelik Tutum Ölçeği Puanları Kruskal-Wallis Testi sonuçları 
Gruplar N   Sıra Ortalaması sd X2 p Anlamlı fark 
Alt  209 51.4 235.1 2 18.50 0.000 Orta>Alt 

Üst>Alt 
Üst>Orta 

Orta  297 55.3 280.7 
Üst  25 61.9 348.8 
Toplam  531   

 
Tablo 8 incelendiğinde alt sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda çalışan öğretmenlerin sıra 
ortalamalarının 235.1;  orta sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda çalışan öğretmenlerin sıra 
ortalamaları 280.7 ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda çalışan öğretmenlerin sıra 
ortalamaları 348.8 olduğu ve bu puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu 
görülmektedir (X2

(2)= 18.50, p<0.05). Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğu 
Kruskal-Wallis Testi ile incelenmiştir. Kruskal-Wallis Testi analiz sonuçlarına göre orta ile alt 
sosyo-ekenomik düzey arasında orta lehine; üst sosyo-ekonomik düzey ile alt ve orta sosyo-
ekonomik düzey arasında üst lehine anlamlı fark vardır.  

Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu 
amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen 
Mann Whitney-U uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda farklılığın anneleri okur yazar 
olmayan grupla anneleri lisans üstü eğitime sahip olan grup arasında anneleri lisans üstü 
eğitime sahip olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=87,00; z=-2,007; 05). 

Öğretmenlerin Evde Ġnternet Bağlantısına Sahip Olmalarına Göre Uzaktan Eğitime 
Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin evde internet bağlantısına sahip olmalarına göre uzaktan eğitime yönelik 
tutumları arasında fark olup olmadığı Mann-Whitney U Testi ile incelenmiş olup, bulgular 
Tablo 9’da sunulmuştur. 
 

Tablo 9. Öğretmenlerin evde internet bağlantısına sahip olmalarına göre uzaktan eğitime 
yönelik tutumları 

Evde Ġnternet 
bulunması N    Sıra Ortalaması Sıra Toplamı  U  p 

Evet  501 54.3 268.0 134278 
6503 0.21 Hayır  30 50.5 232.2 6968 

 
Tablo 9 incelendiğinde evde interneti olan ile evde interneti olmayan öğretmenlerin tutum 
ölçeği ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.  
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Öğretmenlerin Tablet ya da Bilgisayar Sahibi Olmalarına Göre Uzaktan Eğitime 
Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin tablet ya da bilgisayar sahibi olmalarına göre uzaktan eğitime yönelik 
tutumları arasında fark olup olmadığı Mann-Whitney U Testi ile incelenmiş olup, bulgular 
Tablo 10’da sunulmuştur. 
 

Tablo 10. Öğretmenlerin tablet ya da bilgisayar sahibi olmalarına göre uzaktan eğitime 
yönelik tutumları 

Tablet ya da 
bilgisayar sahibi 
olma  

N    Sıra Ortalaması Sıra Toplamı  U  p 

Evet  500 54.2 267.4 133742 
7008 0.37 Hayır  31 51.2 242.0 7504 

 
Tablo 10 incelendiğinde bilgisayar ya da tableti olan ile evde bilgisayar ya da tableti olmayan 
öğretmenlerin tutum ölçeği ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.  
 
Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitim Alma Durumlarına Göre Uzaktan 
Eğitime Yönelik Tutumları 

Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik eğitim alma durumlarına göre uzaktan eğitime yönelik 
tutumları arasında fark olup olmadığı Mann-Whitney U Testi ile incelenmiş olup, bulgular 
Tablo 11’de sunulmuştur. 
 

Tablo 11. Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik eğitim alma durumlarına göre uzaktan 
eğitime yönelik tutumları 

Uzaktan eğitime 
yönelik eğitim 
alma 

N    Sıra Ortalaması Sıra Toplamı  U  p 

Evet  139 59.4 325 45176.5 
19041.5 0.00 Hayır  392 52.2 245 96069.5 

 
Tablo 11 incelendiğinde uzaktan eğitime yönelik eğitim alan ve almayan öğretmenlerin tutum 
ölçeği ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farkın uzaktan eğitime 
yönelik eğitim alan öğretmenlerin lehine olduğu söylenebilir. 
 
Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Yapma Durumlarına Göre Uzaktan Eğitime Yönelik 
Tutumları 

Öğretmenlerin uzaktan eğitim yapma durumlarına göre uzaktan eğitime yönelik tutumları 
arasında fark olup olmadığı Mann-Whitney U Testi ile incelenmiş olup, bulgular tablo 12’de 
sunulmuştur. 
 

Tablo 12. Öğretmenlerin uzaktan eğitim yapma durumlarına göre uzaktan eğitime yönelik 
tutumları 

Uzaktan eğitim 
yapma 

N  X  
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı  U  p 

Evet  336 55.1 278.2 93492 
28644 0.01 Hayır  195 52.2 244.8 47754 
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Tablo 12 incelendiğinde uzaktan eğitim yapan ve yapmayan öğretmenlerin tutum ölçeği 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farkın uzaktan eğitim yapan 
öğretmenlerin lehine olduğu söylenebilir. 
 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeylerinin düşük olduğu 
belirlenmiştir.  Benzer olarak Moçoşoğlu ve Kaya (2020) tarafından 604 öğretmen ile yapılan 
araştırmada öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyleri genel olarak 
“Katılmıyorum” düzeyinde olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin zorunlu olarak uzaktan 
eğitim yapmaları ve bu süreçte birçok sorun ve zorlukla karşılaşmış olmaları bu sonucu 
doğurmuş olabilir. Bu bağlamda literatür incelendiğinde öğretmenlerin uzaktan eğitim 
yaparken birçok sorunla karşılaştıklarına yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Demir ve 
Kale’nin (2020) Ankara’da resmi okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve özel eğitim kurumlarında 
görev yapmakta olan toplam 44 öğretmenle yaptıkları görüşmelerde öğretmenlerin büyük 
çoğunluğunun uzaktan eğitim konusunda kendini “yeterli ve orta düzeyde” yeterli gördüğünü 
belirlemişlerdir. Aynı çalışmada uzaktan eğitime erişimde sorunlar yaşandığı, öğrencilerin 
motivasyonlarının ve derse olan dikkatlerinin daha düşük olduğu, alt yapıdan kaynaklanan 
sorunlar sebebiyle uzaktan eğitim sürecinin olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir. Demir 
ve Kale (2020) çevrimiçi derslerde öğrenci ile göz teması kurumama, müfredatı tam 
anlamıyla uygulayamama, bazı dersler ve kazanımlarla ilgili uygulama yapmama, uzaktan 
eğitimle yeterli iletişim, etkileşim ve geri dönüt sağlayamama, öğrencilerin motivasyonlarını 
sağlayamama sorunlarıyla karşılaşıldığını ifade etmektedir. Benzer olarak Demir ve Özdaş’ın 
(2020)  ilkokullarda görev yapan 44 öğretmenle yaptıkları görüşmelerde, öğretmenlerin 
Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitim faaliyetlerinde alt yapı, katılım, planlama, haberleşme, 
belirsizlik ve EBA platformu ile ilgili sorunlarla karşılaştıklarını belirlemişlerdir. Ayrıca 
Balaman ve Hanbay Tiryaki (2021), 12 öğretmenle görüşme yapmış ve uzaktan eğitimde 
ölçme – değerlendirme problemi, öğrencilerin teknik altyapı ve imkânlar açısından eşit 
şartlarda olmaması, hizmet içi eğitim ihtiyacı, öğrencilerin derse devam durumları ile ilgili 
sorunlar yaşadıklarını belirlemişlerdir. Öğretmenlerin uzaktan eğitimde birçok sorunla 
karşılaşmış olması onların uzaktan eğitime yönelik tutumlarını etkilemiş olabilir. 

Ele alınan değişkenler açısından bakıldığında öğretmenlerin evde internet bağlantısına sahip 
olmalarına ve tablet ya da bilgisayar sahibi olmalarına göre uzaktan eğitime yönelik tutumları 
arasında anlamlı bir fark belirlenememiştir. Ancak öğretmenlerin cinsiyetine, uzaktan eğitim 
ile ilgili eğitim alma durumlarına, kıdemlerine, uzaktan eğitim verme durumlarına ve okulun 
kademesine göre uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir. Kurnaz, Kaynar, Şentürk Barışık ve Doğrukök’ün (2020) farklı sevilerde görev 
yapan 418 öğretmen ile yaptıkları araştırmada öğretmenlerin görev yaptıkları okul türüne, 
öğretmenlerin görev yaptığı okulun bulunduğu il/ilçeye, öğretmenlerin cinsiyetlerine, 
yaşadıkları şehirlere, görev yaptıkları kıdem yılına, öğretmenlerin kademe ilerleme 
derecelerine, branşlarına, eğitim verdikleri sınıf seviyelerine, uzaktan eğitim için bağlantı 
kurdukları cihaza, derslerini yaptıkları yerlere göre uzaktan eğitime ilişkin olumlu görüş 
oluşturmada herhangi bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Moçoşoğlu ve Kaya (2020) 
tarafından yapılan başka bir araştırmada ise öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum 
düzeyleri ile yaş, kıdem ve istihdam türü değişkenleri arasında anlamlı farklılık olduğu; 
cinsiyet, eğitim durumu, kurum türü, evde bilgisayar bulunması, evde internet bağlantısı 
bulunması değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Bu araştırmada öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeylerinin düşük olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin cinsiyetine, uzaktan eğitim ile ilgili 
eğitim alma durumlarına, kıdemlerine, uzaktan eğitim verme durumlarına ve okulun 
kademesine göre uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin tutum düzeylerini arttırmak için uzaktan eğitime 
yönelik hizmet içi eğitimler verilebilir. 

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin tutumlarını etkileyen 
değişkenleri daha derinlemesine belirlemek için nitel çalışmalar tasarlanabilir. 
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ÖZET 

Masa başı çalışanların Covid-19 nedeniyle evden çalışması ile birlikte yaşam kaliteleri ve 
okupasyonel performanslarının olumsuz etkileneceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
Covid-19 nedeniyle evden masa başı çalışan bireylerde Kişi-Çevre-Okupasyon modeli (PEO) 
temelli ergoterapi müdahalesinin okupasyonel performansa ve yaşam kalitesine etkisini 
araştırmaktır. Çalışmaya 25-45 yaş aralığında masa başı çalışan 8 birey katıldı. Katılımcılara 
4 hafta, haftada 1 kez 30-45 dakika şeklinde kişi merkezli tedavi programı uygulandı. PEO 
modeli kapsamında kullanılan test, ölçek ve anketler ile değerlendirmeler yapıldı. Kanada 
Aktivite Performans Ölçeği (KAPÖ) ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği müdahale öncesi ve 
sonrası uygulanarak aradaki fark istatistiksel olarak hesaplandı. Müdahale öncesi ve sonrası 
yapılan analizde SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve KAPÖ performans ve tatmin puanlarında 
bir artış olmasına karşın skorlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. 
Yapılan korelasyon analizine göre KAPÖ tatmin ve SF-36 genel sağlık algısı puanları 
arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü. Bu çalışmada PEO temelli ergoterapi müdahalesinin 
okupasyonel performansa ve yaşam kalitesine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
bulunamamasına karşın, puan artışları müdahalenin olumlu etkileri olabileceğini göstermiştir. 
Yapılan ergoterapi müdahalelerinde ergonomi, eklem enerji koruma teknikleri, gevşeme 
teknikleri ve öz yönetim becerilerinin müdahale sürecine eklenerek bütüncül yaklaşımlar 
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sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ergoterapi müdahalesinin daha fazla 
katılımcıda, daha uzun müdahale süresi olan ve kontrol grubunun da yer aldığı çalışmalarla 
etkinliğinin araştırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Masa başı çalışan, Covid-19, okupasyonel performans, yaşam kalitesi 

ABSTRACT 

It is predicted that the quality of life and occupational performance of desk workers will be 
adversely affected by working from home due to Covid-19. The aim of this study is to 
investigate the effect of Person-Environment-Occupation Model (PEO)-based occupational 
therapy intervention on occupational performance and quality of life in individuals working 
from home due to Covid-19. Eight desk-workers between the ages of 25-45 participated in the 
study. A person-centered treatment program was applied to the participants for 4 weeks, once 
a week for 30-45 minutes. Evaluations were made with the tests, scales and questionnaires 
used within the scope of the PEO model. The Canadian Occupational Performance Measure 
(COPM) and the SF-36 Quality of Life Scale were applied before and after the intervention 
and the difference was calculated statistically. Although there was an increase in the SF-36 
Quality of Life Scale and COPM performance and satisfaction scores in the analysis 
performed before and after the intervention, no statistically significant difference was found 
between the scores. According to the correlation analysis, it was seen that there was a 
significant relationship between the COPM satisfaction and SF-36 general health perception 
scores. In this study, although no statistically significant effect of PEO-based occupational 
therapy intervention on occupational performance and quality of life was found, the increase 
in scores showed that the intervention could have positive effects. It is thought that it is 
important to provide holistic approaches by adding ergonomics, joint energy conservation 
techniques, relaxation techniques and self-management skills to the intervention process in 
occupational therapy interventions. It is recommended to investigate the effectiveness of 
occupational therapy intervention in studies with more participants, with longer intervention 
times, and with a control group. 

Keywords: Desk worker, Covid-19, occupational performance, quality of life 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ofislerde masa başı çalışanların sayısının 
artmasıyla birlikte masa başı çalışmaya bağlı sorunlar da artmaktadır. Hareket etmek  üzere 
programlanmış olan insanoğlunun uzun sürelerde masa başında statik ve sabit pozisyonlarda 
kalması sağlık problemlerine neden olmakta, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir 
(Küçük ve ark., 2018). Bu sorunlar insan gücünün ve Performansının azalmasına neden 
olmaktadır. Uygun olmayan çalışma koşulları nedeniyle motivasyon azalması ve yorgunluk 
verimliğin azalmasına neden olmaktadır (Tuğrul ve Kayıhan, 2017). Dünyada ve ülkemizde 
yapılan çalışmalar masa başı çalışanlarda kas iskelet hastalıkları, yorgunluk, motivasyon 
kaybı vb. sorunlar bulunmuş ve bu sorunlarla ilgili etkili çözümler bulunmaya çalışılmaktadır 
(Küçük ve ark., 2018). Bu sorunların yanında Dünya gündemine eklenen yeni sorunlar da 
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ortaya çıkmaktadır. Bu yeni sorunların arasında Covid-19 nedeniyle evden masa başı 
çalışmanın kişilere etkisidir. Covid-19 öncesinde evden çalışan şirket çalışanlarının oranı 
yüzde 45 iken, süreç sonrası bu oran şirketlerin merkez ofis çalışanları için yüzde 95’e 
ulaşmıştır. Masa başı çalışanlarının evden çalışması ile birlikte bu sorunların yanında birçok 
yeni sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu yeni sorunlar; aktivite performans alanlarının 
birbirine karışması, çalışma ekibinde koordinasyon eksikliği, sürekli ev halinin etkisinde 
kalınması, çalışma çevresinin problemli olması ve sosyal çevrenin eksikliğine bağlı 
çalışanlarda motivasyonun azalması ve tükenmişlik gibi sorunları içermektedir. Masa başı 
çalışanlarının mevcut sorunları ile birlikte bu yeni sorunlar da okupasyonel performansı ve 
yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

Okupasyonel performans; kültürel olarak tanımlanmış, kişinin yaşı ile uyumlu, kendisi için 
anlamlı olan işleri seçme, organize etme ve bunları yapma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. 
Günlük yaşam içerisindeki aktiviteler kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman olmak 
üzere üç performans alanından oluşmaktadır. Okupasyonel performans, kişi, çevre ve 
aktivitenin yaşam boyu dinamik etkileşimini gerektirmektedir. Bireyin bu performans 
alanlarındaki günlük yaşam aktivitelerine katılımın fasilite edilerek sağlanması, rehabilitasyon 
yaklaşımlarının temel hedeflerindendir (Carswell at al., 2004). Ergoterapi literatüründe de 
genel olarak okupasyonel performansın kişi, aktivite ve çevre arasındaki etkileşimin sonucu 
olduğuna inanılmaktadır. Başarılı bir okupasyonel performans, kişinin yeteneğiyle, aktivite ve 
çevrenin ihtiyaçları için gerekli destek arasında bir denge kurulmasını gerektirmektedir 
(Polatajko at al., 2001). Dünya sağlık örgütüne göre yaşam kalitesi; kişinin kültürel ve değer 
yargıları göz önünde bulundurularak, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile birlikte 
yaşamda kendi durumunu algılaması şeklinde tanımlamıştır. Yaşam kalitesi bireyin fiziksel 
sağlığı, psikolojik durumu, sosyal ilişkileri, çevresel özellikleri ve maneviyatları gibi alanları 
kapsar (Fidaner ve ark., 1999) . Yaşam kalitesi; zaman içerisinde, kişiden kişiye, kişinin 
yaşantısındaki beklenti ve aldığı zevklere göre değişebilen, ekonomik, psikolojik, sosyal ve 
kültürel faktörlerden etkilenebilen subjektif ve çok yönlü bir kavramdır (Perim, 2007). 
Kişi merkezli çalışmalarda PEO modeli kullanımının problemleri analiz etmede, müdahale 
planlamasında ve uygulamaların yapılmasında terapistlere yardımcı olacağı söylenmiştir (Law 
ve ark, 1996). Masa başı çalışanların Covid-19 nedeniyle evden çalışması ile birlikte var olan 
sorunlarının yanında birçok yeni sorunların çıkması nedeniyle yaşam kaliteleri ve 
okupasyonel performansları olumsuz etkileneceği öngörülmektedir. Çalışmanın yapılacak 
yeni kanıt temelli çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bireyler 
Araştırmanın örneklemini Covid-19 nedeniyle evden masa başı çalışmayı sürdüren 8 birey 
oluşturmuştur. Çalışmaya, 25-45 yaş arasında, Cov d-19 neden yle evden çalışan masa başı 
çalışan(of s çalışanı) ve günde 5 saat ve üzer  b lg sayarda çalışan b reyler dah l ed lm şt r. 
Kapsamlı ergonom  eğ t m  alan ve h br t düzende (hem of ste hem de evde) çalışan b reyler 
çalışmadan dışlanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 
Yapılan değerlendirmeler Zoom programı üzerinden ve Google form aracılığı ile 
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gerçekleştirilmiştir. Zoom programı üzerinden yapılan ilk görüşmede kişilere Yarı 
yapılandırılmış görüşme soruları, Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) (Baptiste ve 
ark., 1999) ve Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Anketi (CMDQ) (Erdinç ve Özkaya, 
2011) uygulanmıştır. Daha sonra Google Formlar yoluyla kişilere sosyodemografik bilgi 
formu, Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (YŞÖ) (Gencay-Can ve Can, 2012), Yetişkinler İçin Dikkat 
Testi (YDT), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) (Eskin ve ark., 2013), Zaman Yönetimi Envanteri 
(ZYE) (Alay ve Koçak, 2002), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDE) 
(Eker ve ark., 2001), Çalışma Rolü İşlevselliği Anketi (ÇRİA) (Durand ve ark., 2004), 
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (AÖDÖ) (Giray ve Şahin, 2012), SF- 36 Yaşam Kalitesi 
Ölçeği (Pınar, 1996) formları gönderilmiştir. Ergofellow Uygulama Programı aracılığı ile, 
kişilerden çalışma çevresi ve ergonomisinin değerlendirilmesi için istenen fotoğrafların 
RULA Postür Değerlendirmesi Analizi yapılmıştır. Sıcaklık ve gürültü ölçümü için kişiler 
telefonlarına gerekli uygulamaları yüklemiştir. Sıcaklık ölçümü için Thermometer Room 
Tempeture ve gürültü ölçümü için DecibelMeter uygulaması yoluyla saat 9:00 - 17:00 saatleri 
arasında kişilerin aldığı notlar yoluyla ortalama değerler belirlenmiştir. Aydınlatma 
değerlendirmesi kişilerden alınan fotoğraflar yoluyla (aydınlatma açısı, rengi, parlaklığı, 
konumu, sayısı) yapılmıştır. Dört haftalık haftada 30 dakika süren müdahalenin ardından son 
değerlendirme için KAPÖ ve SF- 36 Yaşam Kalitesi Anketi formları tekrar uygulanmıştır. 
Katılımcılardan yapılan çalışma ile ilgili memnuniyet Görsel Analog Skala üzerinden 1-10 
arası bir puanlama yapmaları istenmiştir.  

Müdahale  

Müdahale programı 4 hafta sürmüş, haftada bir kere 30 dakikalık telerehabilitasyon seansları 
olarak uygulanmıştır. Kişi merkezli müdahale planı için kullanılan PEO Modeli kapsamında 
belirlenen sorunlar sonucunda ergonomi, eklem-enerji koruma teknikleri, gevşeme teknikleri, 
öz yönetim becerileri temel konu başlıkları altında hazırlanan sunumlar yoluyla Zoom 
görüşmeleri yapılmıştır. Ergonomi sunum içeriğinde doğru postür eğitimi, ergonomik risk 
faktörleri (biyomekanik, çevresel ve psikososyal risk faktörleri) ve doğru çalışma ortamını 
sağlayacak ekipman hakkında bilgi verilmiştir. Mola ve aralarda yapılabilecek masa başı 
egzersizler uygulanmıştır. Eklem-enerji koruma teknikleri önerileri ile birlikte video 
aracılığıyla günlük yaşam aktivitelerinde uygulamalar anlatılmıştır. Gevşeme teknikleri 
sunumunda, ilerleyici kas gevşeme tekniği video aracılığıyla anlatılarak uygulanmıştır. Öz 
yönetim becerileri sunumunda ise zaman yönetimi ve stres yönetimi temel konu başlıkları 
oluşturulmuştur. Zaman yönetimi kısmında zaman harcatıcılar ve bazı zaman yönetim 
teknikleri hakkında bilgi verilmiştir (hızlı planlama metodu, faaliyet öncelik matriksi, 
pomodora tekniği vb.). Stres yönetimi kısmında ise stresin etkileri ve stres ile başa çıkma 
yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir (gevşeme egzersizleri, solunum teknikleri, vücut 
farkındalığı, yaşam tarzı değişiklikleri). Harekete geçme planı ise, kişinin stres kaynağı, nasıl 
başa çıkacağı ve hangi aktiviteyi yapacağı ile ilgili soru cevap şeklinde uygulanmıştır. 

Yapılan görüşmelerde kullanılan sunumlar interaktif bir görüşme sağlanması amacıyla 
katılımcılara sorular yönelten ve konu içeriğinde yapılan değerlendirmelerde elde edilen 
bilgiler göz önünde tutularak kişinin sorunlarına ışık tutacak şekilde ele alınmıştır. Sunumlara 
katılımcıların belirlenen ek sorunlarına yönelik eklemeler yapılmıştır (beslenme, dikkat 
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eğitimi, iş tatmini, okupasyonel denge, uyku ve dinlenme, spor, psikososyal destek için 
yönlendirme vb.). 

Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde SPSS 26 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel değerler 
ortalama±standart deviasyon olarak verilmiş, minimum ve maksimum değerler 
hesaplanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası KAPÖ ve SF-36 verilerinin karşılaştırılmasında 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Ortalama değerlerin birbirleri ile 
korelasyonunun hesaplanması Spearman Korelasyon Analizi ile sağlanmıştır.  

BULGULAR 

Sosyodemografik bilgi formuna göre; katılımcıların 7’si erkek 1’i kadın ve yaş dağılımları 25-
30 (%50), 31-35 (%12,5) ve 36-40 (%37,5) idi. Katılımcıların hepsinin eğitim durumu 
üniversite iken %50’ si yönetici, %50’ si çalışan idi. Medeni durumlarına bakıldığında %75’ i 
bekar, %25’i evli idi. %42,9’ u ailesi, %28,6’ sı tek başına, %14,3’ ü eşi, %14,3’ ü ise eşi ve 
çocuğu ile yaşamaktaydı. Katılımcılardan 1’inin kronik rahatsızlığı bulunmaktaydı. 

Katılımcılarımızın YŞÖ ortalamalarında çıkan sonuçlar motivasyon ve iç görü kavramları ve 
ZYE ortalama sonuçları ise roller ve rutinler konularının öz yönetim becerileri eğitimi 
içeriğine eklenmesinde etkili olmuştur. 

Çalışmamızda masa başı çalışan bireylerden alınan verilerle, I. değerlendirmedeki KAPÖ’ ye 
göre belirlenen aktivitelerin performans puanı en az 3 en fazla 9, tatmin puanı en az 2, en 
fazla 10 olarak tespit edilmiştir. II. Değerlendirmedeki KAPÖ’ ye göre ise belirlenen 
aktivitelerin performans puanı en az 4 en fazla 9, tatmin puanı en az 3, en fazla 10 olarak 
tespit edilmiştir. 

Kendine bakım alanı problemlerinin yaklaşık yarısını kişisel bakım olarak belirlenen 
problemli aktivitelerin oluşturduğu saptandı. Bireylerin kişisel bakım alanında problemleri 
incelendiğinde en çok beslenme ve banyo yapma aktivitesinde zorlandıkları belirlendi. 
Bireylerin toplumda kendini idare etme problemleri incelendiğinde alışveriş yapma 
aktivitesinin sorun oluşturduğu tespit edildi. Bireylerin üretkenlik aktivite problemleri 
incelendiğinde, yaklaşık 2/3’ünü ev işi yönetimi alanı problemlerinin oluşturduğu belirlendi. 
Bireylerin Covid-19 öncesi yaptıkları işlerini evden yürütmeyi, iş problemi olarak belirttikleri 
görüldü. Bireylerin ev işi yönetimi problemleri incelendiğinde, problemlerin yaklaşık ½’sini 
ev temizliği yapma aktivitesi diğer ½’sini ise yemek yapma aktivitesinin oluşturduğu 
belirlendi. Bireylerin serbest zaman alanı incelendiğinde, problemlerin yarıya yakınını sessiz 
rekreasyon alanında yaşadığı aktivitelerin oluşturduğu belirlendi. Bireylerin sessiz rekreasyon 
problemleri incelendiğinde, ½’sini kitap okuma aktivitesinin oluşturduğu belirlenirken, aktif 
rekreasyon problemleri incelendiğinde, 2/3’ünü seyahat etme aktivitesinin oluşturduğu 
görüldü. Bireylerin sosyalleşme alanı problemleri incelendiğinde, sorunların ½’si pikniğe 
gitmek, ½’ si ise telefonda tanıdıklar ile konuşmak olarak belirlendi. 
Tablo 1’e bakıldığında, KAPÖ için 3 aktivite performans alanında katılımcılar önemlilik 
değerine göre en çok kendine bakım ve üretkenlik alanlarındaki aktiviteleri seçmiştir. En çok 
seçilen okupasyonlar sırasıyla beslenme, banyo, ev temizliği, yemek yapma ve kitap okuma 
aktivitelerinin seçildiği görülmektedir. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 39



Tablo 1. İlk değerlendirmede KAPÖ önemlilik puanlarına göre seçilen okupasyonlar 

KAPÖ için hem performans hem de tatmin minimum puanları artarken sadece tatmin 
maksimum puanları artmıştır. Ancak iki alan için de puan artışlarının anlamlı düzeyde 
olmadığı belirlenmiştir (p> 0,05). 

AKTİVİTE
PER

FORMANS ALANLARI 

OKUPASYONLAR (ÖNEMLİLİK ORTALAMA PUANLARI) 

KENDİNE BAKIM Beslenme (10) / 3 kişi 
Banyo yapmak (9) / 4 kişi 
Ütü yapmak (10) 
Diş fırçalama (10) 
Market alışverişi (10) 
Kişisel Hijyen (9) 
Saç- sakal tıraşı (9) 
Giyinme (6) 
Alışveriş yapmak (6) 

ÜRETKENLİK Ev Temizliği (9) / 5 kişi 
Yemek yapma (8) / 5 kişi 
Müşterilerden gelen telefonları ve mailleri karşılamak (10) / 2 kişi 
Çalışanların koordine edilmesi, düzenlenmesi (finans, muhasebe, 
rapor vb.) (10) 
Müşteriler ve iş arkadaşlarıyla zoom toplantıları (10) 
Gelen müşteriler için otel vb. planlamalar (9) 

SERBEST ZAMAN Kitap okumak (9) / 3 kişi 
Seyahat etmek (10) / 2 kişi 
Spor yapmak (10) 
Online kurslara katılmak (10) 
Piknik yapmak (8) 
Film-dizi izlemek (7) / 2 kişi 
Tanıdıklarla telefon görüşmesi (5) 
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Tablo 2. Müdahale öncesi ve sonrası KAPÖ değerleri 

Bireyler I. Performans Puanı II. Performans Puanı I. Tatmin Puanı II.
Tatmi

n Puanı 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 41



Anlamlılık: p<0,05 

Yaşam kalitesi alt parametrelerinde 1. değerlendirme ile  2. değerlendirme verileri 
karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p> 0,05). 

Tablo 3. Müdahale öncesi ve sonrası SF-36 değerleri 
SF-36 Alt alanları Müdahale 

Öncesi (X 
± SS) 

Müdahale 
Sonrası (X 
± SS) 

z p 

Fiziksel Fonksiyon 91,87 ± 7,98 91,25 ± 8,76 -,577b ,564 

Fiziksel Rol Güçlüğü 62,50 ± 27,77 65,62 ± 26,51 -1,000b ,317 

Emosyonel Rol 
Güçlüğü 

70,82 ± 45,20 74,97 ± 29,56 -,138b ,890 

Ağrı 72,18 ± 14,10 75,62 ± 18,31 -,105c ,916 

Vitalite (canlılık) 59,37 ± 23,21 66,25 ± 15,52 -,954c ,340 

Ruhsal Sağlık 65,00 ± 22,09 67,00 ± 16,24 -,493c ,622 

Sosyal İşlevsellik 75,00 ± 17,67 68,75 ± 25,00 -1,127b ,260 

Genel Sağlık Algısı 65,62 ± 19,53 68,75 ± 13,82 -,341c ,733 

Anlamlılık: p<0,05 

KAPÖ ile yaşam kalitesi alt parametreleri arasında korelasyon analizine bakıldığında 
1.değerlendirme verileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 2. Değerlendirmede 
verilerinde ise sadece KAPÖ tatmin puanları ile yaşam kalitesi genel sağlık algısı alt 
parametresi arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p< 0,05). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

1-E.K. 6,60 7,40 7,60 7,40 

2- T.Y. 6,00 6,40 7,20 7,60 

3-M.U 8,80 8,80 8,80 8,80 

4-S.Y. 7,80 8,40 7,00 8,40 

5-İ.P. 7,80 7,40 7,80 7,60 

6-S.A. 8,40 8,80 8,60 9,40 

7-E.Ö. 8,20 8,40 7,80 8,20 

8-M.Y. 5,75 7,25 6,25 9,50 

Tüm Katılımcıların 
Ortalama Puanları 

 

7,41 

 

7,85 

 

7,63 

 

8,36 

Z -1,873b    -1,866b 

p ,061 ,062 
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Bu çalışmada Covid-19 nedeniyle evden masa başı çalışanlarda PEO temelli ergoterapi 
müdahalesinin okupasyonel performansı ve yaşam kalitesini arttırması hedeflenmiştir. 
Müdahale öncesi ve sonrası için hem SF-36 Yaşam Kalitesi hem de KAPÖ performans ve 
tatmin puanlarında görülen artış anlamlı düzeyde bulunamamıştır. Çalışmamızda yapılan 
korelasyon analizine göre tatmin puanları ile genel sağlık algısı arasında anlamlı ilişki 
bulunmuştur. KAPÖ’ ye göre bireylerin kişisel bakım alanında problemleri incelendiğinde, iş 
ve günlük yaşam arasındaki zaman yönetiminden dolayı en çok beslenme ve banyo yapma 
aktivitesinde zorlandıkları belirlenmiştir. Bu nedenle okupasyonel performansı arttırmak için 
müdahale planında öz yönetim becerileri eğitimi uygulanmıştır. 

İlk değerlendirmede YŞÖ’ye göre katılımcıların fiziksel olarak iyi durumda olduklarını 
hissettikleri görülmektedir (%75). SF- 36 Yaşam Kalitesi Fiziksel Fonksiyon alt parametresi 
değerleri müdahale öncesi için de oldukça yüksek olduğundan anlamlı bir farklılık 
görülmemiş olabilir (%62.5 oranında 95 puan değerinde). Fiziksel ve emosyonel rol 
güçlüğünde ise müdahale öncesi için katılımcıların çoğu problem yaşamazken müdahale 
sonrası bazılarında bu değerde düşüş görülmesinin sebebi bazı katılımcılarımızın yaşam tarzı 
değişikliklerinin oluşumuna bağlı olabilir. Emosyonel rol güçlüğü için zorluk yaşayan iki 
katılımcımızın puanlarında yükseliş görülmektedir ( yalnız yaşarken ailesiyle yaşamaya giden 
2 katılımcı). Bu iki katılımcımız için yaşam koşulları değiştiği için aynı zamanda aktive 
performansı ve tatmin puanlarını da pozitif yönde etkilemiş olabilir. Çalışmamızda mola ve 
duruş değişikliği konusunda katılımcıların düzensiz olduğu görülmüştür. Akal ve İlhan 
(2017), çalışmalarında çağrı merkezi çalışanlarında düzensiz çalışma saatleri, zamanın 
çoğunlukla oturularak geçirilmesi ve olumsuz ergonomik koşullar nedeniyle, % 90 oranında 
kas-iskelet sistemi şikayetleri tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda ergonomik risk faktörleri 
(biyomekanik, çevresel ve psikososyal risk faktörleri), doğru çalışma ortamını sağlayacak 
ekipmanlar için öneriler, doğru postür eğitimi, mola ve aralarda yapılabilecek masa başı 
egzersizler ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Ancak çalışmamızın online görüşme şeklinde 
sürmesi nedeniyle çalışma ortamı için düzenlemeler öneri aşamasını geçemediğinden, 
değerlendirme sürecinden müdahaleye kadar geçen sürede katılımcıların kötü ergonomik 
koşullarda çalışmaya devam etmesi okupasyonel performans ve yaşam kalitelerini (fiziksel 
fonksiyon, ağrı) düşürmüş olabilir. 

Neuendorf ve ark. (2015), farkındalık (mindfulness) müdahalelerinin uyku kalitesi üzerine 
etkisini değerlendirmek amacıyla yaptıkları sistematik derlemede, gevşeme tekniklerinin uyku 
problemleri olan kişilerde daha iyi bir uyku kalitesi için faydalı olabileceğini 
vurgulamışlardır. Çalışmamızda uyku problemleri olan iki katılımcımıza ilerleyici kas 
gevşeme tekniğinin yanı sıra uyku kalitesini arttırmak için önerilen uyku hijyeni ve uyku 
pozisyonları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kolit ve arkadaşlarının (2019), 19 ruhsal 
bozukluğu olan katılımcıyla yaptığı çalışmada haftada 2 kez 5 hafta toplam 10 seans 
solunumla kombine progresif kas gevşeme ve postür eğitimi verilen müdahale programında 
gevşeme eğitimiyle kasların gevşemesinin yanı sıra zihinde canlandırma da kullanılarak aynı 
zamanda zihinsel odaklanmayı sağlayıp katılımcıların daha fazla rahatlamaları ve 
sakinleşmeleri sağlanmıştır. Bizim çalışmamızda ise daha kısa ve daha az sıklıkta bir 
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müdahale planına sahip olması ve zihinde canlandırma, zihinsel odaklanma faktörlerinin 
sağlanmamış olabilmesi çoğu katılımcıda yeterli pozitif etkinin görülmemesinin sebebi 
olabilir. 

Hong Kong’ ta yapılan bir çalışmaya göre evden çalışmanın dezavantajları arasında iş ve aile 
arasındaki belirsiz çizgi, dikkat dağıtıcı durumlar, sosyal izolasyon ve evden çalışma ile ilgili 
maliyetlerin üstlenilmesi bulunmaktadır (Vyas and Butakhieo, 2020). Grant ve ark. (2019), 
evden çalışanların çalışma ve çalışma dışı zamanlar arasındaki sınırları yönetmekte 
zorlandıklarını ve bunun da aşırı çalışma eğilimine neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bizim 
çalışmamızda katılımcılarımızın çoğu evden çalışma ile hem iş yükünün artması  hem de 
esnek mesai saatleri nedeniyle okupasyonel performans alanları arasındaki dengeyi 
sağlamakta zorluk çektiklerini belirtmişlerdir. Çevrimiçi anket yöntemi kullanılan 1063 
katılımcıyı içeren bir çalışmada bireysel faktörlerin (kişisel duygular, davranışlar ve sağlık) 
bir bireyin algılanan iş - yaşam dengesinin önemli belirleyicileri olduğu ve iş - yaşam 
dengesinin öznel iyi oluş, kişisel yaşam süresinin kalitesi ve miktarı ile pozitif yönde ilişkili 
olduğu bulunmuştur (Wong et al., 2021). Bizim çalışmamızda da katılımcılarımız en çok 
kendine bakım ve üretkenlik okupasyonel performans alanlarında yaşadıkları sorunlar 
nedeniyle iş-yaşam dengesini sağlayamadıklarından yaşam kalitesi için anlamlı fark 
bulunamamış olabilir. Vardiyalı çalışan kadın hemşirelerde yaşam kalitesi ve rol-aktivite 
dengesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada sağlıkla ilişkili yaşam 
kalitesinin tüm parametreleri ile rol- aktivite dengesi arasında ilişki bulunmuştur (Ekici ve 
Demirbaş, 2020). Çalışmamıza katılan kadın katılımcının SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği 
puanlarının diğer katılımcılara göre daha düşük bulunması rol- aktivite dengesi ile ilişkili 
olabilir. 

Çalışmamıza katılan bireylerin sağlıklı ve yoğun iş hayatına sahip katılımcılar olması 
planlanan müdahale programının daha az sıklık ve sürede uygulanmasına neden oldu. 2. 
değerlendirmenin müdahaleden hemen sonra yapılması nedeniyle çalışmanın gerçek 
sonuçlarına ulaşılamamış da olabilir. Katılımcıların müdahaleyi yaşamlarında uygulamaları ve 
rutinlere dönüştürebilmeleri sonucunda daha olumlu sonuçlar çıkabileceği öngörülmektedir. 

2. değerlendirmenin yapıldığı süreçte tam kapanma döneminde olunmasından kaynaklı, 
kişilerin hem emosyonel durumları anket sonuçlarını negatif yönde etkilemiş hem de yaşam 
kaliteleri negatif etkilenmiş olabilir. Çalışmamızda telerehabilitasyon yöntemi ile müdahale 
uygulaması olumlu etkilerin anlamlı düzeyde olmamasına neden olmuş olabilir (Planlama, 
süreç, etkileşim-iletişim vb.)  

Bu çalışmada Covid-19 nedeniyle evden masa başı çalışanlarda PEO temelli ergoterapi 
müdahalesinin okupasyonel performansa ve yaşam kalitesine anlamlı bir etkisi 
bulunmamasına rağmen olumlu etkileri olabileceği görülmüştür. 

Öneriler 

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan 
COVID-19 nedeniyle birçok ülkede gerçekleştirilen karantina ve sokağa çıkma 
kısıtlılığı/yasağı, şüphesiz her yaştan bireyin yaşam biçiminde önemli değişiklikleri de 
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beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu pandemi sürecinin bir süre daha devam edeceği göz 
önünde bulundurulduğunda; özellikle evde kalma süresinin artması ile oluşması beklenen 
postür ve duruş bozuklukları ile ilgili bireylere farkındalık yaratmak önemli bir gerekliliktir. 
Ortaya çıkan bu kas ağrıları ve postür bozuklukları her yaştan bireyi olumsuz etkilemekte ve 
uzun süren ağrılı durumlar psikolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. Yapılan 
ergoterapi müdahalelerinde ergonomi, eklem-enerji koruma teknikleri, gevşeme teknikleri 
(solunum tekniği, ilerleyici kas gevşeme tekniği) ve öz yönetim becerileri müdahale sürecine 
eklenerek bütüncül yaklaşımlar uygulanabilir. Türk toplumunda kadına atfedilen roller; bir 
birey olmanın yanı sıra, ev içerisinde eş olmak, anne olmak gibi oldukça zor sorumluluk ve 
görevler içermektedir. Çalışmamıza katılan kadın katılımcının SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği 
puanlarının diğer katılımcılara göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu durumdan dolayı 
gelecek çalışmalarda kadınlara yönelik toplum temelli ergoterapi yaklaşımları kullanılabilir. 
Çalışmamızda katılımcıların çalıştıkları kurumlarla iletişime geçilmemiştir. Gelecek 
çalışmalarda örgütsel başa çıkma yöntemleri uygulanarak daha olumlu sonuçlara ulaşılabilir. 
Çalışmamızın olumlu bulgularına rağmen kontrol grubunun olduğu, uygulanan müdahalenin 
uzun süreli takibinin yapıldığı ve daha fazla sayıda katılımcının dâhil edildiği ileri çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Cinsel sağlık, yalnızca hastalık, işlev bozukluğu veya sakatlığın olmaması değil, cinsellikle ilgili 
fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal bir iyilik halidir. İnsan cinselliği, birey ve daha geniş toplum 
arasındaki etkileşimler yoluyla inşa edilir ve gelişimi, yakınlık, duygusal ifade ve sevgi dahil olmak 

üzere temel insan ihtiyaçlarının ifadesine bağlıdır. Cinsel sağlık, biyolojik ve sosyal faktörlerin 
karmaşık bir ağından etkilenir. Cinselliğe ve cinsel ilişkilere pozitif, sorumlu bir yaklaşımın yanı sıra 
zorlama, ayrımcılık veya şiddet içermeyen zevkli, güvenli cinsel deneyimler gerektirir. 

İntrauterin hayatla başlayan yaşam evrelerine göre değişim ve gelişim gösteren cinsellik 
ölüme kadar devam eder. Kadının cinsel tecrübeleri, cinselliğini ifade etme yöntemi kişiye 
özgüdür. Çocuklar 3-5 yaşlarında toplumun kadın ve erkeklerin nasıl davranmaları 
gerektiğine dair gönderdiği mesajların etkisiyle toplumsal cinsiyetlerin öngördüğü rollere 
bürünürler. Ergenlik dönemindeki biyolojik farklılıkların da etkisiyle kadın cinsel gelişimini 
tamamlamış ve yaşayabilir hale gelmiştir. Yetişkinliğe yaklaştığında cinsiyetin toplumsal 
rolleri ile yaşarlarken, cinsel rolleri kadın ve erkek olarak farklılık gösterirken davranışlar 
kültürel beklentilere göre şekil alır. Bu dönemlerde cinselliğin ahlaki tutumlarla 

sınırlandırılması ilerleyen dönemlerde kadınlarda cinsel sorunlara yol açmaktadır.   

Mısır'da cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet oranları yüksek olmaya devam etmektedir. Zorla 
evlilik, bekaret testi, evlilik içi tecavüz, kadın sünneti ve homofobi yaygındır ve hatta profesyoneller 
arasında tecavüz, taciz, aile içi şiddet ve diğer istismar biçimlerine sıklıkla hoşgörü gösterilir. İspanya 
'da Frankocu görüşe sahip toplum üremeyi cinselliğin tek amacı olarak tanımlarken, cinselliği sadece 

heteroseksüel evlilikte meşru kılarken zevk almak için yapılamazdı. Mastürbasyon ve eşcinsellik gibi 
cinsel ilişkiyle ilgisi olmayan uygulamalar suçlu sayılıp kınandı. Bu bildiride araştırma kapsamında 
ulaşılabilen kültürlerde kadın cinselliği araştırılıp, değerlendirilerek genel özellikleriyle 
aktarılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Cinsel Yaşam, Kültürel Yaklaşım, Cinsel Doyum 

 

ABSTRACT 

Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being related to 

sexuality and not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Human sexuality is 

constructed through interactions between the individual and the wider society, and its 
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development depends on the expression of basic human needs, including intimacy, emotional 

expression, and love. Sexual health is affected by a complex web of biological and social 

factors. It requires a positive, responsible approach to sexuality and sexual relations, as well 

as enjoyable, safe sexual experiences that are free of coercion, discrimination or violence. 

Sexuality, which changes and develops according to the life stages that start with intrauterine 

life, continues until death. A woman's sexual experiences and her way of expressing her 

sexuality are personal. At the age of 3-5, children take on the roles predicted by gender, with 

the effect of the messages society sends about how men and women should behave. With the 

effect of biological differences during adolescence, women have completed their sexual 

development and become viable. When they approach adulthood, they live with the social 

roles of gender, while their sexual roles differ as men and women, behaviors take shape 

according to cultural expectations. Limiting sexuality with moral attitudes in these periods 

leads to sexual problems in women in the future. 

Rates of sexual and gender-based violence remain high in Egypt. Forced marriage, virginity 

testing, marital rape, female genital mutilation and homophobia are common, and even rape, 

harassment, domestic violence and other forms of abuse are often tolerated among 

professionals. While the Francoist society in Spain defined procreation as the sole purpose of 

sexuality, it could not be done for pleasure, while legitimizing sex only in heterosexual 

marriage. Non-sexual practices such as masturbation and homosexuality were criminalized 

and condemned. In this paper, female sexuality will be investigated and evaluated in the 

cultures that can be reached within the scope of the research and will be conveyed with its 

general characteristics. 

Keywords: Women, Sexual Life, Cultural Approach, Sexual Satisfaction 

 

GİRİŞ 

Cinsel sağlık, yalnızca hastalık, işlev bozukluğu veya sakatlığın olmaması değil, cinsellikle ilgili 
fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal bir iyilik halidir. İnsan cinselliği, birey ve daha geniş toplum 
arasındaki etkileşimler yoluyla inşa edilir ve gelişimi, yakınlık, duygusal ifade ve sevgi dahil olmak 
üzere temel insan ihtiyaçlarının ifadesine bağlıdır . Cinsel sağlık, biyolojik ve sosyal faktörlerin 
karmaşık bir ağından etkilenir. Cinselliğe ve cinsel ilişkilere pozitif, sorumlu bir yaklaşımın yanı sıra 
zorlama, ayrımcılık veya şiddet içermeyen zevkli, güvenli cinsel deneyimler gerektirir (WHO 

2006,WHO 2010,Taşkın 2016). 

Cinsellik; cinsiyet, cinsiyete bağlı kimlik ve roller, cinselliğe uyum, erotizm, zevk, gizlilik ve üremeyi 
kapsar. Bu kapsamın içinde fanteziler, istekler,  inançlar, tutumlar, düşünceler, roller ve uygulamalar 
vardır (Şirin 2008). 

 

KADIN CİNSELLİĞİ  
İntrauterin hayatla başlayan yaşam evrelerine göre değişim ve gelişim gösteren cinsellik ölüme kadar 
devam eder. Kadının cinsel tecrübeleri, cinselliğini ifade etme yöntemi kişiye özgüdür. Çocuklar 3-5 
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yaşlarında toplumun kadın ve erkeklerin nasıl davranmaları gerektiğine dair gönderdiği mesajların 
etkisiyle toplumsal cinsiyetlerin öngördüğü rollere bürünürler.Ergenlik dönemindeki biyolojik 
farklılıkların da etkisiyle kadın cinsel gelişimini tamamlamış ve yaşayabilir hale gelmiştir. 
Yetişkinliğe yaklaştığında cinsiyetin toplumsal rolleri ile yaşarlarken, cinsel rolleri kadın ve erkek 
olarak farklılık gösterirken davranışlar kültürel beklentilere göre şekil alır. Bu dönemlerde cinselliğin 
ahlaki tutumlarla sınırlandırılması ilerleyen dönemlerde kadınlarda cinsel sorunlara yol açmaktadır 
(Bilgin 2016, Bekmezci 2020). 

Kadın vücudunun ve cinselliğinin oluşumunun toplumsal güçlerin bir ürünü olarak gerçekleştiğine 
inanılmaktadır. Kadınlara sosyalleşme sürecinde vücudunu nasıl kullanacakları, nasıl algılayacakları 
ve nasıl davranılacakları öğretilmektedir(Çiftçi 2018). 

21. yüzyılda hala erkek hakimiyetinin kontrolü altında olan kadının bedeni ve cinselliği, bu doğrudan 
doğruya baskı ve şiddetle alakalı olduğu kadar, siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
yönlendirmelerden oluşan komplike bir mekanizmayla sağlanmaktadır. Bu bağlamda din, çoğunlukla 
yönlendirmenin güçlü bir aracı olarak suistimal edilmekte ve kadınların insan haklarının ihlallerini 
“meşru hale getirmek” görevini üstlenmektedir. Son on yılı baz aldığımızda , kadın vücudunun ve 
cinselliğinin gün geçtikçe daha yoğun bir siyasî çatışma alanı haline geldiği görülmektedir. Kadınların 
cinsel deneyimlerini anlamaya yönelik girişimlerin çoğu, büyük ölçüde Batı yönelimli örneklere 
dayanmaktadır. Çoğu Batı ülkesinden farklı olarak, bazı kültürlerde kadınlardan kocalarına boyun 
eğmeleri beklenir ve onların isteklerine rağmen kültürel/yasal olarak onlarla ilişkiye girmek zorunda 
kalabilirler, seks için zevkten daha fazla bir zorunluluk duygusu birincil motive edicidir. Kadınların 
bekaretine birçok kültürde çok değer verilen bir meta olduğu için, kadınların evlilik dışı cinsel 
faaliyetleri (mastürbasyon, evlilik öncesi seks ve gündelik cinsel ilişkiler dahil) yalnızca 
yasaklanmakla kalmaz, aynı zamanda çoğu zaman sosyal veya fiziksel olarak cezalandırılır 
(İlkkaracan 2018).  

 

MISIR'DA KADIN CİNSELLİĞİ  

 

Son yirmi yılda bir dizi ulusal girişime rağmen, Mısır'da cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet  
oranları yüksek olmaya devam etmektedir. Zorla evlilik, bekaret testi, evlilik içi tecavüz, kadın sünneti 
ve homofobi yaygındır ve hatta profesyoneller arasında tecavüz, taciz, aile içi şiddet ve diğer istismar 
biçimlerine sıklıkla hoşgörü gösterilir (Riad 2021). 

 

ETİYOPYA'DA KADIN CİNSELLİĞİ 

Gelenek, genellikle dini inançlara, yerel bilgilere veya örf ve adetlere dayalı olarak bir nesilden 
diğerine aktarılan köklü gelenek veya inançları ifade eder. Toplumsal cinsiyet ilişkileri ve bunların 
cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet üzerindeki etkileri, bu kültür kavramları ile etkileşim 
halindedir. Kadının zevk almaması ve bekareti,  Doğu Afrika’ da bulunan Etiyop’ da kadın sünneti 
uygulamasını destekleyen inanç sistemlerinin bir parçasıdır (Mat 2019) . 

 

UGANDA 'DA KADIN CİNSELLİĞİ 
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Sosyo-kültürel cinsellik algılarının bir toplulukta Cinsel sağlık ve üreme sağlığını(CSÜS) teşvik 
edebileceğini veya engelleyebileceğini iddia etmek için Ekolojik Cinsel Davranış Modeli'nden 
(EMHB) yararlanılmaktadır. Aile ve akranlar dahil kişiler arası ilişkiler, doğrudan veya dolaylı olarak, 
ergen kızlar arasında CSÜS'nü kolaylaştıran veya engelleyen sosyo-kültürel normları, değerleri, 
tutumları ve cinsellik inançlarını iletmektedir. Ergenlik çağındaki kızlar, evlilik öncesi cinsel ilişki gibi 
cinsel uygulamalara, evlilik öncesi standart kur yapma davranışı olarak inanmaktadırlar. Bu, özellikle 
toplulukta bu tür davranışlara karşı yaptırımlar bulunmadığında daha da geçerlidir. Bu bağlamda, 
kültürün ergen kızların CSÜS'ünü etkileyen cinsellik algılarını şekillendirdiğini savunmaktadırlar. Bu 
algıların etkisi, evlilik öncesi cinsel ilişkiye, erken gebeliklere, çocuk doğurma ve zorlamaya neden 

olduğu  ve bunları teşvik ettiğine inanılmaktadır (Achen 2021). 

 

ENDONEZYA'DA KADIN CİNSELLİĞİ 

Kadının cinsel bedeni için zararlı kabul edilen ve muhafazakar ve geleneksel kültürel bağlamlarda 
kadın haklarının varlığını baltalayan kadın sünnetinin yaygınlığından yola çıkılmıştır. Cinsel kontrol 
teorisi, kadın sünneti uygulamasının cinsel arzuyu zayıflatmak ve kadınları erkek egemenliğine karşı 
savunmasız kılmak için desteklendiğini belirtir. Geleneksel normlar ve İslami inançlar, bazı 
eyaletlerde güçlü bir şekilde kültürel doktrinler haline geldi ve birçoğu kız bebekleri sünnet etmeye 
devam etmektedir. Endonezya'daki UNICEF raporlarına göre, 2013 yılında ülkede kadın sünnetinin 
yaygınlığının yüksek olduğu düşünülen birkaç bölge vardı. Bu bölgeler Gorontalo (%83,7), Bangka 

Belitung (%83,2), Banten (%79,2), Güney Kalimantan (%78,7) ve Riau (%74,4) idi (Ida 2020). 

 

 

 

PAKİSTAN'DA KADIN CİNSELLİĞİ 

Pakistan toplumu, kadın cinselliğine yönelik tutumları, evlilik dışında ve evlilik öncesi cinsellik 
uygulamalarını tamamen yasaklamaktadır. Erkek ve kadın cinselliğinin toplumsal tasvirleri 
paradokslarla ve farklı tutumların çifte standardizasyonuyla doludur. Erkek cinselliği ciddi bir şekilde 
izlenmekten veya cezalandırılmaktan göz ardı edilirken,  kadın cinselliği kapsamlı bir şekilde 
izlenmekte ve öngörülen ihlallerin tespiti durumunda ciddi cezalarla düzenlenmektedir. Bekaret yani 
sadece kadına odaklanarak kızlık zarının bozulmamış olması evlilik hayatlarının devamı için önemi 
vurgulanmaktadır. Kızlık zarı bozulmuş ise tam tersine, damgalanmadan cinayete ve onurlu bir şekilde 
evlenmeye engel olacak kadar olumsuz tepkilere yol açar (Karim 2019).  

 

İSPANYA'DA KADIN CİNSELLİĞİ 

Katolik Kilisesi, kadınları evlerine hapsederek ve onların siyasi, sosyal ve cinsel çıkarlarını erkeklerin 
çıkarları lehine bastırarak, toplumun ahlakileştirilmesini destekledi. Dini argümanlarla desteklenen 
resmi Frankocu söylem, üremeyi cinselliğin tek amacı olarak tanımladı. Cinsellik sadece heteroseksüel 
evlilikte meşruydu ve bir zevk kaynağı olamazdı. Üremeye yönelik olmayan cinsel ilişkiler cinsel 
sapmalar olarak tanımlandı ve liberal veya Cumhuriyetçi ideolojiye sahip bir kadın fahişe olarak kabul 
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edildi. Ayrıca, cinsel ilişkiyle ilgisi olmayan mastürbasyon veya eşcinsellik gibi cinsel uygulamalar  

suç sayılıp kınandı (Sierra 2020). 

 

BREZİLYA'DA KADIN CİNSELLİĞİ 

Yaşam, gıda, sağlık, barınma ve eğitim haklarıyla birlikte cinsel ve üreme hakları temel kabul edilir.  
Tüm cinsel yönelimlere sahip bireylerin ve çiftlerin cinsel sağlıklarının korunması hakkı 
tanınmaktadır. Cinsel sağlık, yalnızca cinsel enfeksiyonların, bozuklukların veya hastalıkların 
olmaması değil, cinselliğin uygulanmasıyla ilişkili fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal refah olarak 
tanımlanır. İnsani gelişmeyi teşvik etmek için önemli bir bileşen olarak kabul edilir. Zorlama, 
ayrımcılık veya şiddet olmaksızın güvenli ve sağlıklı cinsel deneyimlerin uygulanmasını ifade eder. 
Son olarak, seks, yaşamın temel boyutlarından biri olarak anlaşılmaktadır (Araujo 2021). 

 

TÜRKİYE'DE KADIN CİNSELLİĞİ 

Kadın cinselliği “bekaret ve namus” olarak algılanmaktadır. CETAD'ın (2006) araştırma sonuçlarına 
göre, erkek ve kadın katılımcıların yüzde 70'inden fazlasına göre, bir kadının namusuyla bekaret 
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu sadece kadınlar için cinsel deneyimsizliği ödüllendirmekle 
kalmıyor, aynı zamanda cinsel deneyimleri cezalandırıyor. Bu bağlamda namus cinayetlerini, namus 
intiharlarını, bekaret muayenelerini dikkate almak gerekir. Evlenecek kızların bakire olması 
gerektiğini düşünen bir toplum aslında buradaki cezayı doğruluyor. Sevişmesini cezalandıran toplum, 

diğer genç kızları korkutup tehdit ederek bastırılmış bir kadın cinselliği yaratır. Kadın cinselliğinin 
temel örneksemi "zevk" odaklı değildir. Her şeyden önce kadının kimle ve nasıl bir cinselliği olduğu 
önemlidir. Aslında kadınlar, cinselliği çoğunlukla bütüncül bir sevgi, şefkat ve haz anlayışıyla 
algıladıkları için erkeklere göre daha tatmin edici bir cinsel yaşama sahip olma potansiyeli daha 

yüksektir. Cinselliği diğerini sevmekten ayırarak ve sevgiyi yakınlığın, şefkatin ve hatta şefkatin bir 
parçası olarak algılayan kadınlar, cinselliği bir ilişki bütünlüğü olarak deneyimleme ve toplumsal 
engeller yoksa cinsellikten zevk alma konusunda erkeklere göre çok daha yüksek kapasiteye sahiptir. 
Ayrıca biyolojik olarak kadın bedeninin zevk ve orgazm kapasitesi sınırsızdır. En ileri yaşlara kadar 
erkeklerin cinsel ilişki ve üreme potansiyeli azalmakla birlikte mevcut olmasına rağmen, kadınların 
zevk ve orgazm kapasiteleri yaş veya süre ile sınırlı değildir. Menopozdan sonra sadece anne olma 

kapasiteleri sona erer (CETAD 2006).  

 

SONUÇ  

Kadın cinselliği ve beden imajının tasarımı, değişimi ve dönüşümünün, kadının inanç ve tutumlarına, 
toplumdaki ideallerine, aileye, arkadaş çevresine ve içinde bulunduğu toplumsal kültüre bağlı olarak 
yaşam boyu süren bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Kadın cinselliği ve bedeni  yaşamıs olduğu 
toplumun sosyal ve kültürel yapısının  etkisini gösterir (Çiftçi 2018). 
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ÖZET 
 

20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana Türkiye‟de sağlık sisteminde değiĢim ve dönüĢüm 
yaĢanmaktadır. Sağlık sistemindeki bu reform süreci, Sağlık Bakanlığının iĢlevinden sağlık 
hizmetinin yönetim ve teĢkilat yapısına kadar birçok alanda önemli değiĢiklikleri beraberinde 
getirmiĢtir. Sağlıkta meydana gelen bu reform süreci “sağlıkta dönüĢüm projesi” olarak 
isimlendirilmektedir. Bu proje kapsamında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2012 yılında 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve kurumun taĢra birimleri olarak da Ġl Kamu Hastaneleri 
Birlikleri kurulmuĢtur. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Ġl Kamu Hastaneleri Birlikleri 
yaklaĢık altı yıl hizmet vermiĢ ve 2017 yılında da kapatılmıĢtır. 
 
Bu çalıĢmanın amacı, bu değiĢim ve dönüĢüm kapsamında ortaya çıkan ve yeni bir model 
olarak sunulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Ġl Kamu Hastaneleri Birliklerinin 
örgütsel ve yönetsel yapısını anlatmak ve genel olarak kamu yönetimi, özel olarak da Sağlık 
Bakanlığı örgütlenmesindeki yerini, iĢlevini ve önemini tartıĢmaktır. Bu kapsamda, Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu ve Ġl Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluĢ süreci açıklanacak, 
yönetim ve örgütlenme Ģekli incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Örgütsel yapı, Sağlıkta Reform, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu, Ġl Kamu Hastaneleri Birlikleri. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
Since the last quarter of the 20th century, there has been a change and transformation in the 
health system in Turkey. This reform process in the health system brought with it important 

1Bu makale, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim 

Dalı‟nda Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN danıĢmanlığında Sibel GÖK tarafından 2019 yılında tamamlanan 

“Tarihsel Süreç Ġçerisinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ve Ġl Kamu Hastaneleri Birlikleri: Yönetim Ve 

Örgütlenme Bağlamında Bir Değerlendirme” baĢlıklı doktora tezinin konu ile ilgili bölümlerinden üretilmiĢtir. 

Ayrıca bu doktora tezi KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi tarafından desteklenmiĢtir. 
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changes in many areas from the function of the Ministry of Health to the management and 
organizational structure of the health service. This reform process in health is calledthe 
"health transformation project". Within the scope of this project, the Turkish Public Hospitals 
Institution was established in 2012 under the Ministry of Health, and the Provincial 
Associations of Public Hospitals were established as the provincial units of the institution. 
Turkish Public Hospitals Institution and Provincial Associations of Public Hospitals served 
for about six years and were closed in 2017.  
 
The aim of this study is to explain the organizational and administrative structure of the 
Turkish Public Hospitals Ġnstitution and the Provincial Associations of Public Hospitals, 
which emerged within the scope of this change and transformation and presented as a new 
model, and to discuss its place, function and importance in the organization of public 
administration in general and the Ministry of Health in particular. In this context, the 
establishment process of the Turkish Public Hospitals Ġnstitution and the Provincial 
Associations of Public Hospitals will be explained, and the management and organization will 
be examined. 
 
Keywords: Management, Organizational Structure, Health Reform, Turkish Public Hospitals 
Ġnstitution, ProvincialAssociations of Public Hospitals. 
 
GİRİŞ 
 
KüreselleĢme ve teknolojinin beraberinde getirdiği değiĢim ve dönüĢüm her alanda etkisini 
göstermiĢtir. Ancak sağlık alanında meydana getirdiği etki diğer bütün alanların toplamından 
daha büyüktür. Çünkü sağlık alanında meydana gelen en ufak bir değiĢiklik yenilik ya da 
olumlu yönde atılan bir adım sadece belli bir kısım insanı değil, yaĢayan ve gelecek nesillerde 
yaĢayacak olan insanları etkiler. Bu da demek oluyor ki geleceğe yön verecek ve geleceği 
Ģekillendirecek olan kavram sağlık ve/veya sağlık sitemidir. Dolayısıyla sağlık sisteminde 
yaĢanan geliĢmeler sadece sağlık sistemini değil bütün sistemleri az ya da çok etkiler. Zaten 
bu nedenle bir ülkenin izleği sağlık politikaları önemlidir ve sadece kendi ülkesinde yaĢayan 
insanları değil bütün insanları az ya da çok etkiler. 

 
Sağlık alanında 1980‟li yıllarla baĢlayan ve günümüzde hala devam etmekte olan reform 
çalıĢmaları, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de “Sağlıkta DönüĢüm Programı” adı 
altında yürütülmektedir. Bu kapsamda Türkiye‟de, 2011 yılında 663 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname(KHK) ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) ve kurumun taĢra kuruluĢları olarak da Ġl Kamu 
Hastaneleri Birlikleri (ĠKHB) kurulmuĢtur. Ancak kurum ve birliklerin faaliyette olduğu altı 
yıllık dönemde kurum ve birliklerden kaynaklanan önemli sorunlar ortaya çıkmıĢ ve 
faaliyetlerine 2017 yılında son verilmiĢtir. 
 
Bu çalıĢmanın temel amacı, 2012-2017 yılları arasında faaliyet gösteren TKHK ve ĠKHB‟nin 
örgütsel ve yönetsel yapısını anlatmak ve genel olarak kamu yönetimi, özel olarak da Sağlık 
Bakanlığı örgütlenmesindeki yerini, iĢlevini ve önemini tartıĢmaktır. Bu kapsamda, ilk olarak 
TKHK ve ĠKHB‟nin kuruluĢ süreci ile ilgili bilgi verilecek daha sonra kurum ve birliklerin 
örgütsel ve yönetsel yapısı incelenecektir. 
 

1. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU VE İL KAMU HASTANELERİ 
BİRLİKLERİNİN KURULUŞ SÜRECİ 
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1.1. Küreselleşme, Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim 
 

Yirminci yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen küreselleĢme olgusu, 
sosyal hayattan siyasete, ekonomiden kamu yönetimine kadar birçok alanda hızlı bir değiĢim 
ve dönüĢüm sürecini baĢlatmıĢtır. KüreselleĢme, ülkelerin coğrafi sınırlarının, teknolojik, 
ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel anlamda ortadan kalkmasıyla yer kürenin küçülmesi 
olarak tanımlanabilir (Aydın, 2012: 238).  

 
KüreselleĢmenin etkisiyle baĢlayan değiĢim ve dönüĢüm süreci, birçok alanda olduğu gibi 
genel olarak kamu yönetimi alanında ve özel olarak sağlık yönetiminde devam etmektedir. 
Fakat Ģunu belirtmek gerekir ki bütün toplumlar, alanlar ve bütün kurumlar küreselleĢmenin 
neden olduğu değiĢimden aynı Ģekilde etkilenmemektedir. Kamu yönetiminde küresel olarak 
görülen değiĢim, bazı kamusal hizmetlerin özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarına 
bırakılarak devletin faaliyet alanının daralması (devletin küçülmesi), geliĢen teknoloji 
sayesinde kamu yönetiminde biliĢim teknolojilerinin kullanım alanlarının artması, vatandaĢ 
memnuniyeti, Ģeffaflık, Hesap verebilirlik ve hizmette yerellik ilkelerinin egemen olması 
Ģeklinde özetlenebilir (Arslan, 2010:22).  

 
Kamu yönetiminin bu ilkelere dayanmaya baĢlamasının önemli bir paradigma değiĢikliği 
olduğu ve geleneksel kamu yönetiminden „yeni kamu yönetimi‟ anlayıĢına ve yönetimden 
„yönetiĢim‟ anlayıĢına bir geçiĢ yaĢandığı kabul edilmektedir.  Yeni kamu yönetimi anlayıĢı, 
kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektörün devlete ortak olması suretiyle devletin 
küçültülmesi veya devletin faaliyet alanının daralması anlamına gelir. Devlet ve özel sektörün 
yanında sivil toplum kuruluĢlarının da kamusal hizmetlerin sunulmasında rol alması ile de 
„yönetiĢim‟ anlayıĢına geçilmiĢ olmaktadır (Aydın, 2013:147). 
 

1.2. Sağlıkta Dönüşüm Programı 
 

Birçok kamu hizmetinde olduğu gibi sağlık hizmetinin sunumunda ve yönetiminde de 
devletin yanında özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları birer aktör olarak yer almaya 
baĢlamıĢtır. Sağlık alanında 1980‟li yıllarda baĢlayıp günümüzde hala devam etmekte olan 
reform çalıĢmaları birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de “Sağlıkta DönüĢüm Programı” 
adı altında yürütülmektedir. 
 
2003 yılından itibaren Türkiye‟de sağlık sisteminin yapısında sağlıkta dönüĢüm programı 
kapsamında birtakım düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu düzenlemeler ile, sağlık sistemini yeniden 
yapılandırmak, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir Ģekilde sunulması, bireylerin adaletli 
bir Ģekilde sağlık hizmetlerinden faydalanması ve sağlık hizmetlerinin finansmanın 
sağlanması amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda, sağlık sisteminin merkezi ve taĢra düzeyindeki 
örgütlenmesinde çeĢitli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Sağlık sisteminin merkezi düzeydeki 
örgütlenmesinde yer alan Sağlık Bakanlığı‟nın rolü yeniden tanımlanmıĢ, kamu hastaneleri 
özerk hale getirilerek kurumların sözleĢmeli personel çalıĢtırması sağlanmıĢtır. Oysa 2003 
yılına kadar Bakanlık, sağlık hizmetleri ile ilgili kararların alınmasından birinci derecede 
sorumluydu. TaĢra düzeyinde ise Ġl Sağlık Müdürleri, idari açıdan valiye teknik açıdan 
bakanlığa karĢı sorumlu bulunuyordu (Somunoğlu, 2012:16-17). 
 
Bakanlık, sağlıkta dönüĢüm programının anlamını kapsamını ve niteliğini açıklayan temel 
ilkeler belirlemiĢtir.  
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Bu ilkeler; insan merkezlilik, sürdürülebilirlik, sürekli kalite geliĢimi, katılımcılık, 
uzlaĢmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, desantralizasyon ve hizmette rekabet Ģeklindedir 
(Sağlık Bakanlığı, 2003:25; Sağlık Bakanlığı, 2012:69).  
 
Sağlıkta dönüĢüm projesi kapsamında, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve finansmanında bazı 
reformlar yapılmıĢtır. Aile hekimliği ve hastanelerin sağlık iĢletmesine dönüĢtürülmesi hizmet 
sunumunda; genel sağlık sigortasının kurulması, SSK hastanelerin bakanlığa devredilmesi ve 
bütün sosyal güvenlik kurumlarının Sosyal Güvenlik Çatısı altında toplanması ise finansman 
alanında yapılan değiĢikliklerdir (Somunoğlu, 2012:17). 

 
1.3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Kamu Hastaneleri Birliklerinin 

Kuruluşu 
 
2011 yılında 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılarak Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde TKHK kurulmuĢtur. THK‟nın baĢında kurumu koordine eden ve kuruma 
baĢkanlık eden Kurum BaĢkan‟ı bulunuyordu. TKHK ve taĢra kuruluĢları olarak da ĠKHB‟nin 
kurulması ile Sağlık Bakanlığı sadece düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmiĢtir. 

 
2. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU VE İL KAMU HASTANELERİ 

BİRLİKLERİNİN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL YAPISI 
 
ÇalıĢmanın bu kısmında çalıĢmanın konusunu oluĢturan TKHK ve ĠKHB‟nin yönetimi ve 
örgütsel yapısı açıklanacak, daha sonra TKHK ve ĠKHB‟nin genel olarak Türk Kamu 
Yönetiminde özel olarak da sağlık yönetimindeki yeri ve önemi tartıĢılacaktır.  

 
2.1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  

 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun kuruluĢ süreci, yönetimi ve örgütsel yapısı iki ayrı 
baĢlık halinde incelenecektir. 

 
2.1.1. Kuruluş Süreci  

 
Sağlık hizmetlerine olan talebin çoğalması ve duyulan bu talebe karĢılık kaynakların yetersiz 
kalması dünyanın pek çok ülkesini bu artan talebi etkili bir biçimde karĢılamak üzere yeni 
arayıĢlara itmiĢ bu ise sağlık sistemlerinin reform sürecine girmesi sonucunu ortaya 
çıkarmıĢtır (Balcı, 2005:11). 
 
Türkiye‟de de Sağlık Bakanlığı‟nın teĢkilat yapısında değiĢikliklere gidilerek, 2011‟de 
çıkarılan 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılarak Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde TKHK kurulmuĢtur.  
 
02.11.2011 yılında resmi gazetede yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı 
KuruluĢlarının TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‟nin 29. 
maddesinde TKHK‟nın kuruluĢu ile ilgili olarak “Bakanlık politika ve hedeflerine uygun 
olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diĢ 
sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluĢlarının açılması, iĢletilmesi, faaliyetlerinin 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teĢhis, 
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuĢtur” denilmektedir. 
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TKHK‟nın görev yetki ve sorumlulukları 663 sayılı KHK‟nın 26. Maddesinde yer almaktır. 
Buna göre TKHK‟nın; kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diĢ sağlığı merkezlerini ve benzeri 
sağlık kuruluĢlarını kurmak ve iĢletmek, gerektiğinde bunları birleĢtirmek, ayırmak, 
nakletmek ya da kapatmak baĢta olmak üzere çeĢitli görev yetki ve sorumlulukları 
bulunuyordu. 
 
Ayrıca 26. Madde‟de TKHK‟nın öne çıkan görev yetki ve sorumluluklar arasında; TKHK‟ na 
bağlı sağlık kuruluĢlarında her çeĢit sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayıp faaliyetlerini 
takip edip değerlendirmek, performans değerlendirmesi yapmak, çalıĢanların nakil özlük ücret 
vb. iĢlerini yürütmek öne çıkan baĢlıklar arasında yer alıyordu. 

 
2.1.2. Yönetimi ve Örgütsel Yapısı 

 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun baĢında kurumu koordine eden ve kuruma baĢkanlık 
eden Kurum BaĢkan‟ı bulunuyordu. 
 
TKHK‟nın Ana Hizmet Birimleri; tıbbi hizmetler, mali hizmetler, izleme, ölçme ve 
değerlendirme, insan kaynakları ile destek ve idari hizmetler kurum baĢkan 
yardımcılıklarından meydana geliyordu. Kurumun DanıĢma ve Denetim Birimleri ise; 
Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, Strateji GeliĢtirme Daire 
BaĢkanlığı ile Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığından oluĢuyordu (TKHK, 16.09.2017, 
www.tkhk.gov.tr). 
 
Sağlık Bakanlığı Bağlı KuruluĢları Hizmet Birimlerinin Görevleri Ġle ÇalıĢma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik‟te THK‟nın merkez hizmet birimlerinin görevleri yer 
almaktadır. Yönetmelik‟e göre; kuruma bağlı sağlık kuruluĢlarının açılması kapatılması 
iĢletilmesi vb. iĢlemlerini yürütmek; birliklerin kuruluĢ iĢlemleri ile iĢletilmesini ve 
eĢgüdümünü sağlamak Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı‟nın görevleri arasında 
öne çıkan baĢlıklardır. 

 
Sağlık Bakanlığı Bağlı KuruluĢları Hizmet Birimlerinin Görevleri Ġle ÇalıĢma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik‟te; Kurum merkez örgütünün gereksinimi olan taĢınır ve 
taĢınmazların kiralanması, mal ve hizmetlerin temini vb. görevlerinden Mali Hizmetler 
Kurum BaĢkan Yardımcılığı‟nın sorumlu olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yönetmelikte; 
muhasebe iĢlemleri, birlik ve sağlık kuruluĢlarının stoklarının analizi değerlendirilmesi 
izlenmesi iĢlemleri ve sağlık kuruluĢlarının tıbbi cihaz gereksinimlerinin karĢılanması gibi 
konular Mali Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı‟nın görevleri arasında sayılmaktadır. 
 
Söz konusu yönetmelikte; sağlık kuruluĢları ve hizmetleri ile ilgili istatistiki çalıĢmalar, sağlık 
tesislerinde kalite ile ilgili çalıĢmalar ile bireysel ve yönetici performans iĢlemlerinin Ġzleme 
Ölçme Ve Değerlendirme Kurum BaĢkan Yardımcılığı‟nın; personel özlük terfi emeklilik ile 
Atama nakil vb. iĢlemlerinin Ġnsan Kaynakları Kurum BaĢkan Yardımcılığı‟nın; hasta hakları 
ile hasta ve personel güvenliği konularının ise Destek ve Ġdari Hizmetler Kurum BaĢkan 
Yardımcılığı‟nın görevleri arasında olduğu belirtilmektedir. 
 
TKHK örgüt yapısı, kurum baĢkanına bağlı birçok birimden meydana geliyordu ve hiyerarĢik 
bir yapılanma mevcuttu. Burada cevaplanması gereken önemli sorular akla gelmektedir. 
Örneğin: Sağlıkta DönüĢüm Projesi ile Sağlık Bakanlığı düzenleyici ve denetleyici bir rol 
üstlenmek istemekte ve tüm bu değiĢimleri etkililik, verimlilik ve hakkaniyet kavramları 
gözetilerek gerçekleĢtirmeyi hedeflemekteydi. Sağlık Bakanlığı sahip olduğu merkeziyetçi 
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yapıdan uzaklaĢmak isterken yeni bir merkeziyetçi yapı Bakanlık bünyesinde yeni kurulmuĢ 
olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu‟nda mı meydana gelmiĢti? Diğer bir soru ise 
Ģöyledir: Sağlık Bakanlığının hedeflerinden bir diğeri maliyetleri düĢürecek bir sağlık sistemi 
kurmaktı. Oysa kurum birbirine bağlı birçok birimden oluĢuyordu ve bu birimlerin her biri ek 
maliyetler getiriyordu.  
 
BaĢka bir önemli soru; Kuruma atanan yöneticilerin hızlı ve etkili bir karar mekanizması 
oluĢturup oluĢturamayacakları ve gerektiğinde inisiyatif kullanıp kullanamamaları ile ilgilidir. 
Çünkü Kurum henüz çok yeni kurulmuĢ olması nedeniyle iĢleyiĢe hakim olan yöneticilerin iĢ 
baĢında bulunmaları gerekiyordu. Aksi taktirde, yöneticiler tarafından verilen kararlar doğru 
olsa bile gereken zamanda ve hızda alınmadığı zaman etkili bir yönetim süreci 
gerçekleĢtirilmemiĢ olmaktadır. Bunun yanı sıra, diğer bir sorun da yöneticilerin yanlıĢ ve 
eksik kararlar alması sonucu mevcut problemin katlanarak en tepede bulunan ve denetleyici 
bir rol üstlenmeye çalıĢan Sağlık Bakanlığı‟na aktarılmasına neden olur ki; bu ise kaynakların 
etkili ve verimli Ģekilde kullanılmaması ve zaman kaybı anlamına gelmekte ve ayrıca Sağlık 
Bakanlığı‟nın üstlenmek istediği düzenleyici ve denetleyici bir yapı ile birlikte yine aynı eski 
görevlerini de sürdürmesi anlamına gelmektedir. 
 
2.2. İl Kamu Hastaneleri Birlikleri 
 
Ġl Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluĢ süreci, yönetimi ve örgütsel yapısı iki baĢlık altında 
değerlendirilecektir. 
 
2.2.1. Kuruluş Süreci 
 
Sağlık hizmetlerinin sunumunda Sağlık Bakanlığı birincil aktör olmayı sürdürse de dünya 
genelinde hastane hizmetlerinin sunumunda merkezi yönetimin ağırlığını giderek azaltarak, 
yerel yönetimlere devrettiği görülmektedir. Türkiye‟de sağlık hizmetlerinin yerel yönetimler 
tarafından sunumu ve özellikle hastanelerin idari ve mali bakımdan özerk duruma getirilmesi 
Kalkınma Planlarında yer almıĢtır. Ayrıca 1987 yılında çıkarılan Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu‟nda yer verilmiĢ fakat Anayasa Mahkemesinin iptal etmesi sonucu uygulamaya 
geçilememiĢtir. Kamu Hastane Birliklerinin kurulması ile birlikte uygulamaya geçilmesi 
sağlanmıĢtır (Erdem, 2012:156). 
 
2011 yılında çıkarılan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢların TeĢkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK ile ĠKHB‟nin yasal dayanağı oluĢturulmuĢtur. ĠKHB‟nin 2012 yılında 
kurulmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı bazı yetki ve sorumluluklarını halka en yakın taĢra 
birimleri olan Ġl Kamu Hastaneleri Birliklerine vermiĢ ve sağlık hizmetlerinin yerelleĢmesine 
katkıda bulunmuĢtur. Bu süreçte, sağlık hizmetinin yönetsel ve örgütsel yapısı değiĢmiĢ ve 
hem merkez hem de taĢra birimlerinin görev tanımları yeniden yapılmıĢtır. Sonlandırıldığı 
gün itibariyle 81 il de 89 ĠKHB mevcuttu. Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir‟de birden fazla birlik 
bulunuyordu. Birliklerin yönetimi Genel Sekreter ve Hastane Yöneticileri tarafından 
gerçekleĢtiriliyordu. 663 sayılı KHK‟de Ġl Kamu Hastaneleri Birlikleri ile ilgili maddeler, 
birliklerin amacı, yapısı, iĢleyiĢi, personeli vs. hakkında çeĢitli bilgiler vermektedir.  
 
663 sayılı KHK‟nın 30. Maddesinde ĠKHB‟nin kuruluĢu ile ilgili olarak:“ Kurum tarafından, 
kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak 
sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak iĢletilir” denilmektedir. 
Ayrıca söz konusu KHK‟nın 30.Maddesinde Ģöyle denilmektedir: 
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Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı Ģehirde birden çok birlik 
kurulabilir. Birden çok birlik kurulan Ģehirlerdeki ve belli bölgelerdeki birliklerden biri 
koordinatör olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, bir Ģehirde birlik kapsamı dıĢında sağlık 
kurumu bırakılamaz. 

 
2.2.2. Yönetimi ve Örgütsel Yapısı 
 
Ġl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği‟nin baĢında ĠKHB Genel sekreteri 
bulunuyordu. Kurum ve kuruma bağlı hastanelerin yönetiminden sorumluydu. 
 
ĠKHB‟nin örgütsel yapısı ile ilgili bilgiler 663 sayılı KHK‟nın 30.maddesinde verilmiĢtir. 
Buna göre; birlik örgütü, genel sekreterlik ve hastane yöneticilerinden meydana gelir. Örgütün 
en üst karar verme ve yürütme organı genel sekreterliktir. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi 
hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler baĢkanlıkları oluĢturulur. Kamu Hastaneleri 
Birliğine bağlı hastanelerin yönetimi hastane yöneticisi tarafından gerçekleĢtirilir.  Hastane 
yöneticisine bağlı olarak baĢhekimlik, idari ve mali iĢler ile sağlık bakım hizmetleri 
müdürlükleri oluĢturulur.  Kurum tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri göz 
önüne alınarak belirlenen durumlarda, birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri bir kiĢiye 
verilebilir, hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar yükseltilebilir ve bu durumda görev 
dağılımları tekrar belirlenir.  Kurum tarafından belirlenen norm ve standardı aĢmamak 
kaydıyla genel sekreter tarafından belirlenen sayıda baĢhekim yardımcılıkları ve müdür 
yardımcılıkları kurulur. 
 
Birlik örgütünün baĢında bulunan genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları 663 sayılı 
KHK‟nın 31. Maddesinde sayılmaktadır. Buna göre; birliğin faaliyet ve iĢlemlerinin 
denetimini yapmak, hastaneler arası eĢgüdümü sağlamak, birlik bünyesinde yer alan sağlık 
kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumu ile bu amaçla personel ve kaynak gereksinimini 
belirlemek konuları genel sekreterin görevleri arasında öne çıkan baĢlıklardır. 
 
Ayrıca, ihtiyaç bulunduğu taktirde, genel sekreterin sınırlarını yazılı olarak belirtmesi 
suretiyle yetkilerinden bir kısmını alt birimde yer alan yöneticilere devredebileceği, hastane 
yöneticisinin hastane ölçeğinde genel sekreterin görev yetki ve sorumluluklarına sahip olduğu 
ve hastane yöneticisinin tüm hizmetlerin yürütülmesinden genel sekretere karĢı sorumlu 
olduğu belirtilmektedir (Md:31).  
 
Genel sekreter, idari ve mali hizmetler baĢkanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür 
yardımcısı olabilme Ģartları arasında; en az 4 yıllık üniversite mezunu olmak, kamu veya özel 
sektörde genel sekreter için 8, diğer yöneticiler için ise 5 yıl iĢ tecrübesine sahip olmak yer 
almaktadır (Md: 31). 
 
Birliğe bağlı hastaneler, tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalıĢan güveliği ve eğitim 
kriterleri kapsamında kurum tarafından belirlenecek olan usul ve esaslara göre altı aylık yada 
bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutuluyordu. Söz konusu bu değerlendirme, kamu 
yada özel değerlendirme kuruluĢlarına da yaptırılabilmekte idi. Yapılan değerlendirmeden 
elde edilen sonuçlara göre hastaneler yukarıdan aĢağıya doğru A, B, C, D, ve E Ģeklinde 
gruplandırılıp, hastanelerin aldığı ağırlıklı ortalamaya göre, birliğin grubu tespit edilirdi 
(Tengilimoğlu vd., 2014:198).  
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Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin,  
a) Grup düĢürülmesi  
b) (D) grubunda devralınması durumunda, üçüncü değerlendirme de üst gruba çıkarılamaması 
c) (E) grubunda devralınması durumunda, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması 
d) Bünyesinde bulunan hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup 

düĢürülmesi 
e) (E) Grubu hastane ile devralınması durumunda, ikinci değerlendirmede bu hastanenin bir üst 

gruba çıkarılamaması, durumlarında kurum tarafından genel sekreterin görevine son 
verilmektedir. a, b ve c Ģıklarında sayılan hallerin hastane ölçeğinde meydana gelmesi 
durumunda ise, bu kez genel sekreter tarafından hastane yöneticisinin görevine son 
verilmektedir.  Yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen birliklerin ağırlıklı ortalaması, 
kurum baĢkanının performansının ölçülmesinde esas alınmaktadır (Md: 34). 
 

2.2. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 
Yeri ve Önemi 
 

Kamu yönetimi yönetim sürecinin bir parçasını oluĢturur (Ridley, 1975:228).  Kamu 
yönetimi, kamu politikalarının yerine getirilmesi uygulanması ve kamu yönetimi amaçlarının 
gerçekleĢtirilmesi iĢlemlerinden meydana gelir (White 1961:1).   
 
Toplumsal hayatın var oluĢunun kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan Kamu yönetimi, 
insanlık tarihi ile baĢlayan köklere sahiptir. Kamu yönetimi, bir taraftan yönetim kavramını, 
örgütlenme, karar alma ve uygulama süreçlerini inceler diğer taraftan ise, siyasal, sosyal ve 
iktisadi değiĢimleri anlamaya ve anlamlandırmaya çalıĢır (Parlak, 2013:7). Kamu yönetimi, 
devletin görevlerini yerine getirme ve onu iĢletme aracıdır (Eryılmaz, 2009:10).  

 
Kamu yönetimi her zaman çalıĢan ve yöneten düzeyinde kaynaklardan en etkin Ģekilde 
faydalanmak istemektedir. Bu kaynakları sadece kamu binaları, makineler, karayolları, 
demiryolları gibi maddesel malzemeler oluĢturmamakta, ayrıca devlet için çalıĢan çok sayıda 
insan kaynağını da kapsamaktadır. Her bakımdan iyi bir yönetim, verimlilik amacıyla 
maddesel unsurlarını ve enerjisini muhafaza etmekte ve çalıĢanların refahını ve ekonomik 
bakımdan rahatlığını en hızlı biçimde sağlamak istemektedir (Tortop vd., 2010:267-268). 
Devletin iki temel amacı vardır. Birincisi; düzeni sağlamak, diğeri ise; sağlık, eğitim, çevre 
örneklerinde olduğu gibi daha geniĢ Ģekilde toplumsal amaca hizmet etmek. Teknolojik 
ilerlemeler ve tarım toplumundan kentli bir sanayi toplumuna geçiĢ Ģeklinde görülen evrim 
devletin büyümesinin çerçevesini meydana getirmektedir. Kendi siyasal güçlerinin yavaĢ 
yavaĢ farkına varan kümelerin istemleri bu büyüme eğilimine katkı sağlamıĢtır (Ergun, 
2015:25). 

 
Kamu yönetimi; Toplumsal ihtiyaçların giderilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin 
sunulması için vardır. Kamu yönetimi bireysel çıkarları değil bireyin içerisinde yer aldığı 
toplumsal çıkarları gözetir (Gözübüyük, 2001:7). 

Toplumlarda bireyi sağlıklı kılma görevi, sağlık sektörünün sorumluluğuna bırakılmıĢtır. Bu 
görev; sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi, teĢhisi, tedavisi ve rehabilitasyon ile ilgili 
hizmet sunan birçok bileĢenden meydana gelmektedir. Sağlık sektörü; sağlığa doğrudan yada 
dolaylı etkileri bulunan her çeĢit ürün ve hizmeti üretmek ve tüketmek üzere kurulmuĢ 
sistemler ile bu sistemlerin içinde yer alan kurumlar, kuruluĢlar, çalıĢanlar, ürünlerin hepsini 
içinde barındıran genel ve kapsayıcı bir yapıdır (Öztürk ve Özata, 2010:1). 
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Bireylerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalanan kiĢilerin tedavisini yapmak, tam 
anlamıyla iyileĢmenin olmadığı durumlarda baĢkalarına bağımlı olmadan yaĢamayı sağlamak 
ve toplumların sağlıklarını daha iyi durumlara getirmek için gerçekleĢtirilen planlı 
çalıĢmaların hepsine sağlık hizmeti adı verilmektedir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı 
sağlığı korumaktır (ArslantaĢ, 2013:3).Günümüzde dünyada meydana gelen değiĢimler, insan 
sağlığını etkilemektedir (Sarp, 2017, s.31). 
 
Devletin sunmuĢ olduğu hizmetlerin arasında en önemlisi olan sağlık hizmeti (çünkü birey 
sağlığı olmadan hayatını devam ettiremez ve sunulan diğer hizmetlerden faydalanamaz) 
Türkiye‟de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlık bünyesinde oluĢturulan ve 
2012-2017 yılları arasında faaliyet gösteren Türkiye Kamu hastaneleri Kurumu ve onun taĢra 
teĢkilatı olan Ġl Kamu Hastaneleri Birliklerine halka sağlık hizmeti sunumunda önemli 
sorumluluklar yüklenmiĢtir. Öyleki Sağlık Bakanlığı görev ve sorumluluklarından önemli bir 
kısmını kurum ve birliklere devretmiĢ ve halka verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaları 
için geniĢ yetkiler vermiĢtir. Dolayısıyla kurum ve birlikler Sağlık hizmeti üretmeleri ve 
sunmaları nedeniyle aslında hayati bir sorumluluğu üstlenmiĢ olmuĢlardır. Çünkü bireyin 
yerelde baĢvurduğu hastanelerin her türlü organizasyonundan Ġl Kamu hastane Birlikleri ve 
birliklerin her türlü faaliyetlerinden sorumlu kuruluĢ ise Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
olmuĢtur. Kurumda ve birliklerde sistemin sorunsuz bir Ģekilde devam ettirilmesi, yönetim 
faaliyetinin baĢarılı bir Ģeklide yürütülmesi, etkin bir örgüt yapısının varlığı, vatandaĢın sağlık 
hakkından en iyi Ģekilde faydalanmasını ve dolayısıyla ülkenin refahını olumlu yönde 
etkileyecek güce sahipti. Bu nedenle, Türkiye‟de kamu yönetimi açısından TKHK‟nın önemi 
hakkında Ģunları söyleyebiliriz: 
 

 TKHK baĢarılı bir yönetim süreci sergilediği takdirde Sağlık Bakanlığının sahip olduğu bazı 
sorumlulukları devralarak bakanlığın yükünün hafiflemesine ve dolayısıyla bakanlığın sağlık 
ile ilgili daha önemli iĢlere daha geniĢ zaman ayırabilmesine yardımcı olacaktı. 
 

 Kurum personelinin atama ve özlük vs. iĢlemlerini yürütmekle görevli olan kurum, sahip 
olduğu sağlık personelinin etkili ve verimli bir Ģekilde çalıĢmasından da sorumlu 
bulunmaktaydı. Personel ile ilgili bu iĢlemleri gerçekleĢtirirken adil ve Ģeffaf davranması 
personelin motivasyonun olumlu Ģekilde etkileyeceğinden dolayısıyla bundan en çok faydayı 
sağlayan kiĢiler hastaların olması beklenirdi. Çünkü sağlık çalıĢanları, sağlık hizmetlerinin 
sunumunda çok önemli rol oynamaktadır. Ayrıca sistemin adil ve Ģeffaf bir Ģekilde iĢleyiĢi 
sağlık çalıĢanlarının (halkın) devlete olan güven duygusunu geliĢtirir.  
 

 Mevcut sorunların Sağlık Bakanlığı‟na iletilmesine gerek kalmadan kurum tarafından 
çözülmesi, kaynak ve zaman israfını önleyecekti. 
 

 TKHK‟nın istenen baĢarıyı yakalaması durumunda, önceden bakanlık tarafından yerine 
getirilen görevlerin önemli bir kısmı kurum tarafından yerine getirilecek ve böylece bakanlık 
sağlık hizmetlerinin planlanmasına daha fazla zaman ayırabilecekti.  

 

 
 

2.3. İl Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin Kamu Yönetimi Taşra Teşkilatındaki Yeri ve 
Önemi 
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Türkiye‟de ĠKHB‟nin kamu yönetimi taĢra teĢkilatındaki yeri ve önemi hakkında ise Ģunları 
söyleyebiliriz: 

 
 ĠKHB TKHK‟nın taĢra kuruluĢunu temsil ettiği için, yerel halka etkili ve verimli bir sağlık 

hizmeti sunulmasında son derece önemli rol oynamıĢtır. 
 

 ĠKHB çatısı altında topladığı bütün hastanelerde sağlık hizmetini eĢit bir Ģekilde sunması, 
yerel halkın ihtiyaçlarına göre sağlık hizmetinin yapılandırılması bakımından önem teĢkil 
etmiĢtir.  
 

 Birliklerin görevlerini eksiksiz bir Ģekilde yerine getirmesi, yönetim sürecini baĢarılı bir 
Ģekilde gerçekleĢtirmesi mevcut sorunların bir üst kuruma aktarılmasına gerek kalmadan 
çözümüne ve dolayısıyla zaman ve kaynak israfının önlenmesine imkân sağlayacaktı.  
 

 Birliğe bağlı hastanelerin kendi mali kaynaklarını kendileri yaratmaları nedeniyle merkezden 
yerele kaynak aktarımı söz konusu olmayacak, birlikler sağlık hizmetlerini sunmak için kendi 
kaynaklarını oluĢturmuĢ olacaklardı. Bu ise merkezin ekonomik yönden yükünün hafiflemesi 
anlamına gelecekti.  
 

 Yerelde iyi örgütlenmiĢ bir sağlık sistemi halkın sağlık ihtiyaçlarını en iyi Ģeklide karĢılaması, 
Sağlık Bakanlığı‟nın yükünü hafifletmiĢ olacaktı. 
 

 ĠKHB‟nin baĢarılı olması durumunda yerel anlamda güçlü bir sağlık sistemi kurulmuĢ 
olacaktı. 
 
SONUÇ 
 
KüreselleĢme son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir kavram haline gelmiĢtir. Ancak bu 
kavramı diğer kavramlardan ayıran ve fark yaratmasını sağlayan özelliği tüm dünyada 
yarattığı etki itibarı iledir. Çünkü küreselleĢme ülkeleri ve dolayısıyla toplumları; en baĢta 
teknolojik daha sonra ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden yakınlaĢtıran ve buluĢturan bir 
kavramı ifade eder. Özellikle son yıllarda teknolojinin getirmiĢ olduğu internetin yaygın bir 
Ģekilde her yaĢtan insan tarafından kullanılmaya baĢlanması, farklı ülkelerden insanları bir 
araya getirmesi (çeĢitli sosyal ağlar, online toplantılar vb.) insanların sosyal, kültürel ve 
ekonomik yönden benzemeye baĢlaması sonucunu doğurmuĢtur. Dolayısıyla kavramın tüm 
dünyayı etkisi altına alabilmesinin ya da diğer bir ifadeyle tüm dünyayı etkileyebilme gücüne 
sahip küreselleĢme kavramının, sahip olduğu gücün kaynağı olarak; toplumları teknolojik, 
ekonomik ve sosyal açılardan derinden etkileyebilmesi olduğu söylenebilir. 
 
Bu nedenle bu kavramdan etkilenen sistemlerin baĢında gelen kamu yönetiminde; yeni kamu 
yönetimi, yönetiĢim gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıĢ ve hizmet sunumu ve üretimi baĢta 
olmak üzere kamu yönetimi sisteminde bir bakıma yönetim anlayıĢı da değiĢmiĢtir. Örneğin 
özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarının yönetim sürecine katılmaları, özellikle kamu ve özel 
sektör arasındaki mesafenin belirgin bir Ģekilde ortadan kalkmasına neden olmuĢtur. 
Görüldüğü üzere ülkelerin kamu yönetimi sistemleri küreselleĢme kavramının yarattığı 
etkiden en baĢta etkilenen sistemler arasında gelmektedir. 
 
Öteden beri sağlık hizmeti genellikle kamusal bir hizmet olarak görülür ve devlet tarafından 
verilmesi beklenir. Bu nedenle genellikle tüm dünya da kamu yönetiminin halka vermekle 
yükümlü olduğu hizmetler arasında görülen sağlık hizmetlerinin ve dolayısıyla bu hizmetlerin 
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üretimini ve sunumunu sağlayan sağlık sisteminin bu süreçten etkilenmemesi mümkün 
değildir.  
 
Dolayısıyla tüm dünyada küreselleĢme süreci ile baĢlayan sağlık sistemini yenileme ve 
yeniden oluĢturma çalıĢmaları devam etmektedir. Dünyada yaĢanan bu geliĢmeler Türkiye‟nin 
mevcut sağlık sisteminde kapsamlı değiĢiklikler yapılmasını gerekli kılmıĢtır. Bu nedenle 2 
Kasım 2011 yılında 663 sayılı KHK ile TKHK ve kurumun taĢra teĢkilatı olarak ise 81 ilde 89 
ĠKHB oluĢturulmuĢtu. Sağlık Bakanlığı, bu dönemde sahip olduğu görev ve yetkilerinden 
önemli bir kısmını sağlıkta dönüĢüm projesi kapsamında oluĢturulan ve TKHK ve ĠKHB‟ne 
devretmiĢtir. Önceden bakanlık tarafından yerine getirilen görevlerin önemli bir kısmı 
merkezi düzeyde TKHK yerel düzeyde ise ĠKHB tarafından yerine getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 
Sonuç olarak, TKHK ve ĠKHB Modeli ile, topluma kaliteli bir sağlık hizmeti verilmek 
istenmesinin yanı sıra, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacı da güdülmüĢtür. 
Ancak kurum ve birlikler beklendiği gibi baĢarı sağlayamamıĢtır. Kurum ve birlikler yaklaĢık 
olarak 6 yıl faaliyet gösterdikten sonra 25.08.2017 tarihinde çıkarılan 694 sayılı KHK ile 
kapatılarak yeni sisteme geçilmiĢ olundu. 
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ABSTRACT 
 Small UAVs, due to their easy handling and lesser logistic support requirements are 
attracting lot of interest for applications ranging from military to commercial, and even for 
scientific data collection. Efforts are being made continously to reduce fuel comsumption and 
provide more mission flexibility. The concept of bio-inspired morphing wing UAVs is one of 
the promising candidates that provide advantages of multiple types of mission flights, perform 
new manoeuvres not possible with traditional control surfaces, more fuel efficient and provide 
a minimized radar signature. This paper presents a lead screw based biomimetic wing design 
comprising of fixed portion imitating secondary feathers of birds and foldable portion 
mimicking primary feathers to achieve enhanced manuverability and speed. The foldable part 
consists of 7 feathers. The eleteromechanical wing design consists of servo motor, lead 
screws, gears, pin joints and springs. Bond graph modeling approach is used for detailed 
model and for the digital simulation. State space equations are computed to analyze the model 
internal dynamics and responses. Finally, model is synthesized with LQR controller. This 
research is a further addition into a bio-inspired morphing wing designs for fixed wing UAVs 
that enable aircraft to operate in a manner more closely inspired by their natural counterparts. 
Keywords: Bio-Inspiration, Avian Flight, Biomimetic Wing, Fixed wing UAV, Bond Graph 
Modeling, Simulation, LQR Control 
 

INTRODUCTION 

Majority of unmanned aircrafts seen today are recognized with a certain set of 

aerodynamic properties that permit them to be best suited for limited range of missions. This 

results in a lack of optimal aircraft design that must then be clearly marked as a fighter, 

bomber, transport, and so on. However, in nature such titles are difficult to assign. Birds are 

naturally able to manipulate their wings to complete various tasks. Many birds can loiter over 

the ground searching for prey with their wings fully extended. Upon spotting prey, they can 

fold their wings to make a quick dash and then re-extend them to pull out of a dive quickly. 

Such agility is difficult to find in even the most advanced modern aircraft. Inspiring from 

nature, researchers have long tried to develop morphing wings on aircraft to optimize their 

performance for multiple missions.  
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The Wright brothers first used wing-warping via cables connecting the wing and vertical 

tail in the Wright Flyer. Since then aircrafts have employed shape deformation to adapt to 

changes in their environments while flying. This improved efficiency then enhances the 

aircraft’s effectiveness over a variety of flight conditions [1].  Morphing is derived from the 

Greek word “morphos” meaning “shape”, morphing in the context of aircraft has commonly 

been defined as large shape change or more generally as “efficient multipoint adaptability” 

[2]. 

The design of orthodox fixed wing aircraft is constrained by the drastically changing 

requirements of multiple objectives. Designs such as deployable flaps deliver the present 

standard of adaptive airfoil geometry, but this solution has limitations of maneuverability and 

efficiency, and produces a design that is non-optimal. The development of latest smart 

materials along with the need for better UAV performance is rapidly prompting designers 

towards the concept of morphing aircraft. These aircraft have the ability to change and 

optimize their shape to achieve multi-objective roles efficiently and effectively. Motivation 

behind such design is birds that morph between cruise and attack missions by changing their 

wing configuration accordingly. There are normally four applications of morphing i-e 

improve aircraft performance and expand its flight envelope, replace orthodox control 

surfaces for flight control to improve performance and stealth, reduce drag to improve range 

and reduce vibration [3]. 

Inspiring from nature several other morphing wing researches have also been presented to 

deal with ever changing environmental conditions including gusts and turbulence in low flight 

area domains of small UAVS. [4-5] has proposed morphing feathers based wing design 

imitating covert feathers of avian to mitigate turbulent airflows. 

Recent studies at Bristol University, NASA and DARPA have established a classification 

of the morphing design as shown in figure 1. Omni-morphing (internal morphology with 

multiple non planar dynamic volume); active poly-morphing (local multidirectional 

geometrical modifications and the wing is aero-elastic active: sliding wings, telescopic wings, 

folding rotating wings, folding wings); passive poly-morphing (local multidirectional 

geometrical modifications); active mono-morphing (local multidirectional geometrical 

modifications: interconnected flaps with flight stabilizer, spoilers, weight reduction of the 

wings, variable volume, variable chord wing); unidirectional and discreet mono-morphing 

(local multidirectional geometrical modifications: discreet spoilers as controlled surfaces, 

flaps) [6 
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Figure 1: Classification of Morphing Designs [6] 

In 1950s, variable-sweep wings were tested on the Bell X-5 trying to optimize low-speed 

as well as high-speed performance leading to various variable-sweep aircraft, most notably 

the Grumman F-14 Tomcat [7]. With latest developments in smart materials technology that 

permit reduced system complexity, the concept of a morphing wing is more fruitful now than 

ever. Several organizations such as NASA, DARPA and Lockheed Martin are devoting many 

resources to these concepts [8-9]. The result of changes in wing parameters was summarized 

by [10] as: increasing the Wing Plan Area and Wing Aspect Ratio increases lift, L/D ratio, 

loiter time, cruise distance, turn rates, load factor capability and parasitic drag, while 

decreasing engine requirements and maximum speed.   

In this paper, brief history of morphing wings along with literature review of several 

existing morphing wing designs for fixed wing UAVs is done. Afterwards, lead screw based 

biomimetic wing design for fixed wing UAV is presented. Furthermore, modeling of a 

proposed biomimetic wing design with detailed analytical understanding has been done. Bond 

graph modeling approach is used for detailed model and for the digital simulation of 

biomimetic wing. Furthermore, state space equations are computed to analyze the model 

internal dynamics and responses and simulation results are presented. Finally, LQR controller 

is designed to improve stability of the system. This research is an effort to make a further 

addition into bio-inspired morphing wing designs for fixed wing UAVs that enables aircrafts 

to operate in a manner more closely inspired by their natural counterparts. 

ANATOMY OF AVIAN WINGS 

A wing is nothing else but a specialized arm with feathers sticking from it as shown in 

figure 2. They have the same joints, so one can simulate a movement of a wing by moving his 

arms. Powerful breast muscles are required for an active flight, and in birds these muscles are 

attached to a modified version of the sternum, called a keel. The primary feathers (also called 

primaries) are attached to the “hand”. They are long and stiff, and some of them may 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 69



be slotted cut for a better maneuverability. No matter how long the wing, there’s usually ten 

of these feathers. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Anatomy of Avian Wing [10] 

Similarly secondary feathers (secondaries) are wider than primaries and they are not 

slotted. The secondaries are the big feathers that form the inner part of the wing and are 

attached to the “arm” bones. They go to an opposite direction, enveloping the elbow and 

turning towards the body at that point. The number of secondaries depends on the length of 

the wing. When wings are being folded, the feathers overlap over each other in a rhythm of 

folding. When the bird keeps its wings close to the body, primaries are hidden under 

secondaries as shown in figure 3. This wing morphing in birds results in reduced surface area, 

increased aerodynamic performance and ability to achieve cruising speeds.  

 

 

 

 

 

Figure 3: Wing Morphing in Birds [10] 

BIOMIMETIC WING DESIGN 

Biomimetic wing is designed in order to extend the flight envelope and control the roll 

angle of a UAV. The mechanical design of the wing folding mechanism and its installation 
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into a fixed wing UAV is presented in this section. The biomimetic wing has 2 positions: a 

folded position and the extended position as shown in figure 4.  

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Biomimetic Wing Positions (Extended & Folded) 

Each wing is composed of an inner fixed section (blue) and an outer section (red) that is 

feathered and can be actively folded. The outer section comprises of seven artificial feathers 

connected to a leading edge through pin joints. Rotation of the leading edge with respect to 

the inner fixed section results in folding of outer feathered section. The leading edge is 

controlled by two tendons i-e lead screws. One lead screw is for folding and the other is to 

unfold the wing. The lead screw for folding is connected to a servomotor (Faulhaber servo 

motor 2057), while the other for unfolding is pulled by a pre-stretched spring. The pre-

stretched spring ensures smooth unfolding of feathered part when servo motor for folding is 

switched off and ensures feathers remain in limit as shown in figure 5.  

 

 

 

 

 

 

 

                       Figure 5: Biomimetic Electromechanical Wing Design 
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The feathers are attached to the leading edge via pin joints, except the outermost feather 

that is fixed. The pin joints control the rotation of the feather during folding and their 

alignment with the last feather when the wing is completely closed. The feathers are 

composed of a carbon fiber material, which is a light. The same material also covers the fixed 

section of the wing. This wing design achieves a 35% area reduction when completely folded. 

Roll is controlled by folding any one side of the wing thus acting as ailerons and pitch 

through a motor that actuates an elevator located in the tail. The UAV is remote controlled 

and is having an electronic board that records the UAV onboard component’s data.  The main 

characteristics of the UAV are summarized in table 1. 

TABLE 1:  UAV CHARACTERISTICS 

UAV Extended Folded 

Weight (g) 500 

Wing Surface (m2) 0.210 0.150 

Wing Aspect Ratio 5.6 2.2 

Wing Span (m) 0.98 0.42 

 

CONCLUSION 

In this paper after literature review of several existing morphing wing designs, a lead 

screw based biomimetic wing design for fixed wing UAV is presented. This work is an effort 

to make an addition into bio-inspired morphing wing designs for fixed wing UAVs to make 

them imitate birds as closely as possible. 

In future, we will extend our work to optimize the component’s parameters of the bond 

graph to improve the stability of the system. Multibody modeling of a complete UAV 

including main body, propulsion system, transmission system and both wings will be done. 

CFD modelling will be carried out incorporating all aerodynamic forces acting on the UAV 

which have not been catered for in this work to validate the proposed biomimetic wing 

design.  
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ÖZET 

Oyunlarda artırılmış ve karma gerçeklik kullanımı öğrenciler için zevkli ve yenilikçi 
tecrübeler ortaya çıkarmakta olan ilgi çekici bir yaklaşımdır. Bu alandaki araştırmalar limitli 
sayıda ve henüz başlangıç düzeyinde olsa da eğitimsel çalışmaların Hololens ve diğer sanal 
gözlüklerin kullanıldığı teknolojilerden yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin 
algıları ve kullanılabilirlik çalışmaları bu alanda iskelet yapılar oluşturmak ve bu 
teknolojilerin farklı ortamlar ile birlikte kullanılabileceği en uygun alanların tespit edilmesi 
adına önem kazanmaktadır.  Bu betimleme çalışmasında öğrencilerin algıları, karşılaşılan 
problemler ve gelecek çalışmalar için tavsiyeler, artırılmış ve karma gerçeklik oyunlarının 
güncel çalışmalara ait sonuçları raporlanmıştır. Ön çalışmalar bulguların algı, kullanılabilirlik 
ve motive ediciler altında toplandığını göstermektedir. Öğrenci yükümlülüğü, kullanılan sanal 
gerçeklik setlerinden duyulan rahatsızlık, gerçeklik ve sanal nesnelerle gerçek nesnelerin 
birbirlerine karışması gibi problemler gözlenmiştir. Buna ek olarak oyunların çoklu modda 
oynanması, hata çıkabilecek koşulların azaltılması ve oyunların test ve adapte edilmesi gibi 
öneriler bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik, eğitsel oyunlar, algılar 

ABSTRACT 

Using augmented reality or mixed reality in a game is a trending approach to bring out novel 

and fun experiences for learners. While this kind of research is in its infancy due to the 

limited number research as well as sample populations, it is expected educational studies will 

continue to benefit from new technologies such as Hololens and other virtual glasses. 

Perceptions of learners and usability studies in this respect gain importance to create 

frameworks and understand feasibility for most appropriate fields these devices with different 

media can be used. This descriptive study aims to report results about perceptions of learners, 

problems encountered and suggestions for future research under themes that appear from 

recent research about augmented and mixed reality games. Preliminary results show that 

studies are  categorized under perception, usability and motivators. Problems about 

engagement, discomfort wearing the VR-sets, realism, interference between VR and real 

objects are stated.. In addition to this, suggestions such as playing games in multiple mode 
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and eliminating error prone conditions and testing and tweaking of games were seen from the 

results.  

Keywords: Augmented reality, mixed reality, serious games, perceptions. 

INTRODUCTION 

Making learning fun and exciting for learners especially for teaching 21 century skills draws 

attention from many fields. That’s why, augmented and mixed reality applications are widely 

used in education for their immersive, authentic interactions and for their novelty effects on 

learners. When these technologies are used with games, the possibility of interactive and 

authentic learning to occur increases. Being able to interactively changing and effecting the 

learning environment gives new meanings to education and puts interactivity at the heart of 

learning (Roussou, 2004;Steuer, 1992).  Educational games require more than pre-test post-

test methods for assessment and with new learning and game analytics and certain measures 

studies that use stealth assessment (Shute, 2011) and evidence centered designs, research is 

becoming more valid for education. Using augmented and mixed reality with games besides 

providing fun and novelty for learners, contain data about gesture blending and actions 

sequences and are suitable for validity if pedagogical choices are matched. How we perceive a 

learning medium of any application and educational game shapes our mental model which are 

linked to tasks in games and decision, deduction processes. Perception plays a major role in 

discovering mental model of a game through emotion, cognition and behaviorism which 

create engagement with the game.  

Augmented reality (AR) uses virtual objects that are projected into the real world through 
applications on mobile phones or wearable headsets. AR technology is capable of creating 
learner experiences that are not possible in real world with its immersive and authentic 
properties. Today, access to AR has become easier with proliferation of mobile devices and 
use of games for education has entered these mobile devices (Lee, 2020). AR technology 
makes learning more interactive and unforgettable experience for learners thus it adds to 
educational research through motivation, engagement and changes perception of learners in 
meaningful ways. Also due to different perceptions and creation of multiplayer games, 
socialization, communication and collaboration activities increase in these learning media 
(Lopez-Faican, Jaen, 2020). Different from AR, mixed reality lets virtual and real objects to 
interact with each other. While mixed reality games implementation phase represents 
problems in educational dimension, they are more applicable in mobile platforms and 
headsets come with necessary sensors and do not need other connections (Ghazvini, 
Earnshaw, Moeini, & Robison, 2011). In these kind of games, it is important to be able to 
focus learner attention in virtual and real spaces to keep the game from faultering as it 
depends on instructional methods that are embedded in game and game flow should not be 
interrupted (Wouters, Nimwegen, Oostendorp & van der Spek, 2013). 

Previous literature reviews about augmented and mixed reality applications state that “ AR 

games in informal learning environments could enhance active learning and positively affect 

learning outcomes through increased student involvement and participation.” (Koutromanos 
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et al., 2015, p.1). Also it is stated in study of Pellas et al., (2019, p.329) that games with 

augmented reality has the potential to “influence the students’ attendance, knowledge transfer, 
skill acquisition, hands-on digital experience, and positive attitude towards their learning.” 

While augmented mixed reality with games have increased capacity for innovation in 

education, the need for longitidunal studies with large sample sizes is appearent and studies 

that involve usability and learner experiences are low in number. That’s why, this study aims 
to report results from contemporary research about how learners perceive mixed and 

augmented reality games in terms of their usability, problematic areas and to give suggestions 

about problems encountered as well as direction for researchers.   

METHOD 

The aim of this study is to find percetpion studies about AR and MR used with educational 

games it only includes educational games that use AR or MR technologies and is based on the 

available research. That is why, the study takes previous literature reviews as a base and is 

based on categories that are formed out of perceptions of learners. The study is categorized 

under themes such as techhnology, perceptions, usability, motivation, and summarizing and 

comparing research with addition of specific cases. As research is not widespread in this 

respect, it could be said that they are handpicked. Also problems and suggestions are included 

as a consequence of the implementation of games. 

The sample about the descriptive research includes articles, conference papers and books from 

2018-2021 period and previous literature reviews. As virtual reality, augmented reality and 

mixed reality with applications and games are sometimes used together, this study aims to 

explain main points rather than an exhaustive literature survey or review with the selection 

criteria is as follows: 

- Must show evidence of educational use 

- Must include either perception, usability or motivators 

- Must be a game in the research 

For this study,  Google Scholar and ResearchGate were mainly used for the topic researched. 

Any perspective on these technologies are included.  

Mainly, keywords as serious games, educational games, augmented and mixed reality are 

used to search the databases. In addition to that, studies that use perceptions, usability and that 

offer suggestions and present problems fit into the search. The researcher scanned through the 

abstracts of the titles and abstracts of research and if necessary the conclusion part is included 

in selection of articles. Previous studies show that there were not many usability and 

perception studies about AR and MR until 2013. It is also evident from the search that studies 

about MR and AR with games are scarce and they are mostly used as applications and 

supplements for education. Research revealed 13 studies with 9 being about AR and 4 

concerning MR games.  
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RESULTS 

The concepts presented in the search are examined in the literature and analyzed searching for 

different modes of perceptions. According to the purpose, the types of themes are  categorized 

under perceptions, such as immersion, engagement and presence, usability related themes 

such as flow, collaborative vs competitive and comparison studies, and lastly motivators such 

as interaction, content, challenge and graphics and comments with the use of AR and MR 

technologies in educational games.  

Perceptions 

In Azhar, Kim & Salman’s (2018) study the learners found mixed reality game as an effective 

tool for communication and most of them thought that a training session about the usage of 

Hololens is required before implementation.  

In a study by Lindgren, Tscholl, Wang, & Johnson (2016),  middle school students reported 

that they MR environment helped them learn the subjects. While Willicks, Stehling, Richert, 

& Isenhardt (2018) connects this result to learners being technophile or learners who have 

little technological affinity, most of the participants enjoyed Mixed Reality Escape Game 

called “CELL” with Hololens because they thought it was immersive experience and in 
addition it helped them with retention of content (Arango-López, Valdivieso, Collazos, & 

Gutiérrez, 2019). 

Study by Lee (2021) showed that as long as designers abide by rules of game based learning 

and problem based learning, they achieved success in engagement and that was not connected 

to printed materials or AR mobile game as supplement. Learners stated that they liked the 

authentic and immersive experiences of AR mobile game, however they perceived printed 

materials as more useful for L2 learning.  

In a study by López-Faican & Martinez (2020) learners stated that the game was usable and 

collaborative and competitive gaming were easy to play. In addition to that Tang, Chen, & 

Chen (2018) reported that in their study they aimed to teach programming language for 3D 

applications the AR-enhanced system was perceived as providing better flow experience and 

usability.  

One study about learner presence by Chen & Wang (2018) where learners used AR game to 

supplement their learning process and pretest-posttest method was used to understand learning 

achievement, presence and perceptions, high correlations between learner presence and 

perception were recorded. 

Laine and Suk (2019) conducted a qualitative analysis via interviews and questionnaires after 

gameplay of mobile AR game of students to undertand what motivated and what disturbed 

them about the game experience. They used the AR games called “Leometry” and “Calory 
Battle” for analysis. They found what motivated the students most were interaction, content, 

discovery, navigation, teamwork and challenge whereas what disturbed gameplay was 

inconvenient interaction, lack of time for certain operations, graphics and realism issues.  
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Guidelines and Suggestions 

Laine and Suk (2019) give a long list of guidelines for pedagogy and gameplay as well as 

other design issues for games with AR technology. Balancing skill level of learners, length of 

time to finish, cognitive load and including some metacognitive strategies are suggested fort 

he pedagogy of games. For motivation, they suggest giving player choices in gameplay as 

competitive and collaborative play, avoiding monotonous gameplay and implementing 

elements of discovery learning.  

A literature review about AR games emphasize that it is important to design the environment 

with learners and have clear learning objectives. They add that designing encouragement of 

social interactions in AR game and pilot studies to identify effect of AR features.  In addition 

to that in general, studies suggest testing to eliminate error prone conditions, and focus on rich 

and complex pedagogical practices with detailed construction of knowledge and skills. While 

testing will ensure that interaction needs are satisfied, giving control to learners will lead to 

autonomous learning.  

In AR target tracking and multimodals of content and interaction are suggested and for MR 

technologies, it was suggested tofocus on individual benefits. This can be related to more 

demanding nature of MR technologies as some MR headsets require individual game play 

with one computer for Access. However future MR technologies focus on creating MR 

headsets that can be used freely without the need to attach to computers.  

Problems and Challenges 

As a problem, it was reported in studies that AR content can interfere with real objects and 

degree of challenges were reported as being too easy or too difficult, however these depend 

on the learner background so as a precaution like in instructional design, AR games should 

focus on creating content that evolves or deepens according to the learner. So there should be 

difficulty settings of AR games for beginners and advanced learners.  

Using markerless tracking in AR games is a challenge for future because tracking depends on 

the GPS of mobile phones and it is not without faults. So making tracking markerless would 

be a big step for design of AR games, however that depends on algorithms of cameras on 

phones that are capable of recognizing objects directly.  

DISCUSSION AND CONCLUSION  

As the research with games including AR and MR technologies remain still in their infancy, 

these results cannot be generalized and the need for longitudinal studies and studies that 

include larger sample sizes is persisting. MR technologies carry limitations like response 

times and replication of studies in very difficult. Moreover, personel with satisfactory 

technical knowledge is required to create games with mixed reality. These kinds of operations 

require experts in both game design and necessary technologies. Azhar et al., (2019) realized 

this and suggested forming small teams to develop educational material that are easily 
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accessible to support collaboration. So that, educational supplemental material can be 

developed and games can be designed according to these pool of educational materials.   

Moreover, they suggested the inclusion of hardware and software companies to approach 

educational institutions and offer research and development grants as projects.  

Ali, Dafoula, & Augusto (2019) state that for making education environments better suited to 

teaching, more applications of mixed reality are needed.  

It was detected that research with these technologies is mainly guided by motivational needs 

of learners. Hao & Lee (2019) used Keller’s ARCS Learning Motivation theory to test 

learners’ motivation in the motivation model. Significant differences were seen with AR 
games in attention, relevance, confidence and satisfaction dimensions.   

Overall, the number of research about games with AR and MR are scarce while applications 

continue to increase. The trend is designing, developing and evaluating AR and MR 

applications. Academic achievement and attitude with AR and MR applications constitute 

more than 65%, while perceptions, opinions (both teacher and learner) and motivations do not 

exceed 15% of research. To achieve sustainable growth in research in this field, educational 

game developers, academicians and people with technical knowledge about AR and MR 

technologies must come together and technology has to shape according to needs such as 

collaboration, interaction and socialization of learners.  
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ABSTRACT  
 

Chicken nuggets are a processed meat product, which is very popular with people around the world. 
Chicken nuggets can be used as functional food by adding fermented collagen extract using 
Lactobacillus plantarum (L.plantarum) bacteria. The addition of fermented collagen extract is thought 
to affect the properties of chicken nuggets. This study aims to examine the properties of chicken 
nuggets added with collagen extract fermented by L.plantarum bacteria. Chicken nuggets use broiler 
meat as the main ingredient. Collagen extract is produced from the skin of broiler chicken feet. 
Collagen extract treatment applied, N02=without fermentation-2%) ; N04= without fermentation-4%); 
N06=without fermentation-6%; N12=fermented by L.Plantarum-2%; N14=fermented by L.Plantarum-
4%; N16=fermented by L.Plantarum-6%. The application of the fermentation process by L.Plantarum 
and the level of use of collagen extract did not affect the properties of nuggets such as: yields, water 
content, pH value and consumer acceptance of chicken chicken nuggets. In terms of efficiency 
considerations, in the nugget production process, the use of collagen extract with a level of 2% without 
fermentation (N02) can be considered to be applied. 
 
Keywords: chicken nuggets, collagen extract, fermentation, bacteria, L.Plantarum 
 

1. Introduction 

Along with the increase in population, the need for animal food is also increasing. Most people in the 

world really like processed food products, especially from meat. Meatball product is one of the 

processed products sourced from meat. This product is a product that is very popular with the public, 

especially in Indonesia. 

The process method and the type of material affect the quality of the meatball product. The 

emulsification process is one of the processes that has a very large influence on the quality of meatball 
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products. The processing method and material composition have an effect on the formation of good 

emulsification. Collagen extract is a natural additive which is thought to improve the emulsification 

process. According to Gordon and Hahn (2010) and Ikoma (2003), protein derived from animals can 

be partially extracted into collagen extract products through an extraction process. 

Poultry produces waste from slaughter in the form of legs. The feet have skin that contains the protein 

collagen. Many food industries have used collagen extract additives derived from non-mammal 

animals (Meng et al., 2019). The amino acid glycine, amino acid proline and amino acid 

hydroxyproline are the most dominant amino acids in collagen protein. In addition to improving 

product nutrition, collagen extract is thought to improve the emulsification properties of processed 

meat products. 

To improve the functional properties of the collagen extract, it can be fermented during pre-extraction. 

Fermentation materials can take advantage of the performance of microorganisms such as 

Lactobacillus plantarum (L.plantarum) bacteria. In accordance with the statements put forward by 

Mugampoza et al., (2019) and Wikandari et al., (2012), these bacteria are a class of lactic acid bacteria 

(LAB) which are capable of producing lactic acid and proteolytic enzymes. Further explained by 

Daeschel (1989) that this bacterium can inhibit the growth of pathogenic bacteria. The aim of the 

study was to evaluate the characteristics of chicken nuggets added with fermented collagen extract 

using L.plantarum. 

 
2. Materials and Methods 

Research material 

The 2-3 year old male Bali beef (Bicep femoris muscle) was used as research material. The skin from 

the legs of broiler chickens  used as raw material for collagen extract. Fermentation material using 

bacteria type L.plantarum. 

 
Research methods 

The raw material from broiler chicken leg washed with running water. The skin on the legs separated 

from the bones. The skin from broiler chicken leg then washed with running water. The skin dried in 

an oven.  The next preparation is the collagen extraction process. Broiler leg skin (200 g) soaked in 

aquadest. Bacterial isolates of L.plantarum were put into aquadest. The fermentation process was 

carried out for 3 days using a sheker using room temperature. The solution was oven-dried at 60oC for 

2 hours. The solution was extracted in a water bath at a temperature of 60oC for 24 hours. Extraction 

results obtained liquid collagen extract.  In this study, the treatments applied were 6 treatments with 

the addition of collagen extract at various levels, namely N02 = 2% unfermented collagen; N04= 4% 

unfermented collagen; N06 = 6% unfermented collagen; N12 = 2% L.Plantarum fermented collagen 

extract; N14 = 4% L.Plantarum fermented collagen extract; N16 = 6% L.Plantarum fermented collagen 
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extract. ANOVA was used as an analytical tool. If significant results obtained then tested using 

Duncan's Multiple Range Test (DMRT) (Steel and Torrie, 1991). 

 
3. Results and Discussion 
 
Based on the results of research from several parameters that were evaluated on meatball products, 

data were obtained as presented in Table 1. 

 
Table 1.  Characteristics of meatball products added with chicken leg skin collagen extract using a 

combination of different types and levels of extracts  
 

Parameters 
Combination of Collagen Extract Type with Levels 

N02 N04 N06 N12 N14 N16 
Acceptance 
panelist *) 

3.23±0.05 3.56±0.05 4.53±0.15 3.26±0.15 3.56±0.15 4.53±0.11 

Water Holding 
Capacity (WHC) 

68.62±5.24 68.16±0.93 69.05±4.20 69.33±5.33 66.86±1.80 66.86±1.53 

Cooking Loss 
(CL) 

8.06±1.61 8.76±2.15 11.16±8.87 16.26±5.08 11.50±1.73 9.03±0.57 

pH 6.13±0.15 6.20±0.10 6.20±0.10 5.90±0.10 5.83±0.11 5.86±0.05 
Note : N02 = 2% unfermented collagen; N04= 4% unfermented collagen; N06 = 6% unfermented collagen; N12 = 

2% L.Plantarum fermented collagen extract; N14 = 4% L.Plantarum fermented collagen extract; N16 = 
6% L.Plantarum fermented collagen extract; *) scale (1-6)(dislike-very like) 

 
Acceptance  Panelist 

Based on the results of statistical analysis using ANOVA (Table 1) on the acceptance panelist 

parameters, it showed that there was no significant difference (p>0.05) in the products tested. The 

difference in the type of process in the fermentation of collagen extract with the level of use of the 

collagen extract was not affected by the presence of L.plantarum LAB which was applied. The value 

of the acceptance panelist parameter is at an average value of 3.23-4.53. This value indicates that the 

panelists' acceptance of the product is in the average value between dislike and very like. Winarno et 

al., (1980) stated that the addition of additives was done to improve consistency, increase nutritional 

value and texture. In addition, Forrest et al., (1975) explained that the application of fillers in a product 

is expected to improve the properties of a product. 

 
Water Holding Capacity (WHC) 

The results of the analysis using ANOVA (Tabel 1) showed that the addition of collagen extract using 

a fermentation type with different extract levels did not show a significant difference (p>0.05) in 

WHC. The WHC value indicates the amount of water bound to the meat (Lawrie, 2003). High WHC 

values are perceived as excellent conditions for meat properties. The test results on the WHC value 

show the test results in the range of 66.86%-69.33% values. The protein content in meat affects the 

WHC value (Kandeepan et al., 2013). Functional properties such as emulsion, gelling process, 

tenderness and wetness are also related to the protein oxidation process (Xiong et al., 2000).  The 
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ability of muscle protein to bind and retain water is influenced by the protein denaturation process. 

The process of denaturation of sarcoplasmic proteins due to the application of high temperatures with 

low pH values results in protein coagulation in myofibrillar proteins. The result is an interaction 

between the surface of the protein and water particles which can reduce the ability to hold water 

particles. The accelerated rate of postmortem pH decline due to lactic acid accumulation can lead to 

the breakdown of myofibrillar proteins (Zhu et al. 2013; Öztürk B and Serdaroǧlu, 2015). 

Furthermore, by Wang et al. (2009) explained that the ability to bind water by protein due to heat 

stress will decrease and the WHC value will also decrease. The WHC value is also related to the pH 

value of the meat. Meat with a low pH value tends to have a low WHC value. 

 
Cooking Loss (CL) 

ANOVA (Table 1) results related to CL parameters showed that there was no difference between 

treatments type of fermentation and level of collagen extract. The CL value of meatball products using 

collagen extract fermented by L.plantarum was higher than the use of collagen extract without the 

fermentation process. The condition can be caused by the collagen extract fermented by L.plantarum 

has undergone structural changes. This can decrease the ability of collagen extract to maintain cooking 

shrinkage. Based on the data, it can be seen that the N12 treatment produced meatball products that had 

the highest cooking loss of 16.26%±5.08, while the lowest treatment and cooking loss was N02 which 

produced the lowest cooking loss of 8.06%±1.61. CL can be defined as a value that expresses the 

amount of water lost during the cooking process. According to Komariah (2009), the condition of 

meat that has a high CL value tends to have low quality. It can be assumed that the loss of nutritional 

value will be greater during the cooking process. This condition is quite reasonable because the 

nutrients in general will be dissolved in the water of the meat. The the cooking loss value is influenced 

by pH, sarcomere length, myofibril contraction status, size and weight of meat samples and cross 

section of meat (Soeparno, 2009). Furthermore, by Battacharya et al., (2016) explained that, stress 

conditions in livestock before or during the slaughter process can affect the functional properties of 

meat. This will also have an impact on the properties of the processed meat products. Furthermore, 

Zhou et al., (2019) explained that the transformation process from helical form to sheet form can 

occur. This is due to the denaturation process that occurs especially in the actin and sarcoplasmic 

proteins. According to Wang et al, (2019), several bonds such as hydrogen bonds, hydrophobic forces 

and the occurrence of electrostatic interactions greatly affect the process of merging two molecules of 

protein compounds. Likewise, Wang et al., (2018) explained further, the solubility of protein in water 

and the hydrophobicity process are important factors that affect the properties of meat. According to 

Rahaman et al, (2016), the primary structure affects the immunoreactivity of the protein. Proteins can 

undergo several processes including: degradation process, aggregation process, folding process and 

cross-linking process. 

pH 
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The results of ANOVA (Table 1) on pH parameters showed that meatball products using collagen 

extract produced by the fermentation of L.plantarum bacteria produced a lower pH value than collagen 

extract without the fermentation process (Treatments N02; N04 and N06). This phenomenon occurs 

because L. plantarum is classified as lactic acid bacteria (LAB). The end product of this bacterial 

fermentation is lactic acid which causes the pH of the product to be lower. L.plantarum has the ability 

to metabolize organic acids. The energy source is obtained from fermentation in the form of carbon 

(Lerena et al., 2016). L.plantarum bacteria have the ability to inhibit the protein oxidation process (Ge 

et al., 2019). The production of organic acids produced by L.plantarum bacteria during the 

fermentation process will affect the pH value. In addition, L.plantarum can release phenolic 

compounds that will affect the emergence of antioxidant compounds (Mousavi and Mousavi, 2019; 

Hur et al., 2014). 

 

4. Conclusion 

Several parameters of meatball product quality such as acceptance panelist, water holding capacity 

(WHC), cooking loss (CL) and pH were not affected by the addition of collagen extract in the meatball 

dough. The fermentation process carried out in the pre-treatment of the collagen extract production 

process and the level of its use in the dough did not affect these parameters. In this study, the 

application of collagen extract which was added to the meatball dough did not require a fermentation 

process using L.plantarum, so the N02 treatment was considered as the selected treatment and became 

a recommendation material. 
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ABSTRACT 

Applying the contingent valuation method (CVM) approach, we estimated the residents‟  
demand or willingness to pay for the U Minh Ha Forest conservation project. The results 

indicated that respondents were willing to contribute about 4.3 kg of rice per month to the 

project. The results also indicated that respondents those who knew neighbors‟ participation 
in the conservation project and thought that forest ecotourism had benefits for their families 

were more likely to contribute to the conservation project. 

Keywords: Contingent valuation method (CVM), Ecosystem Conservation, Vietnam, 

Willingness to pay (WTP) 
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INTRODUCTİON 

U Minh Ha Forest (UMH) has an approximately 8,527.8 hectares area in total. The area is full 

of diversity: species of animals (e.g., deer, wild boar, monkey, snake, turtle), 60 species of 

fish, and over 79 species of wild plants belonging to 65 genera, and 36 different flora families. 

UMH is of particular importance due to the many economic benefits of local and regional 

communities, including the provision of timber and non-timber forest products, stabilization 

of water quality and quantity, soil erosion control, climate control, as well as recreational and 

cultural services (U Minh Ha report of U Minh district, 2013). 

UMH still has many serious problems such as increasing risk of forest fires, and water 

shortages in the dry season. If this would continue, it could lead to an increasingly high rate of 

deforestation. Since residents change land use and the ineffective land plans from local 

authorities have changed natural capital and made unsustainable exploitation and ineffective 

use of natural resources, these lead to resource depletion, natural disasters, and pollution, and 

poverty. We need to use the land wisely and sustainably not only for the present but also for 

future generations. 

Over the years, the Government of Vietnam has made great efforts in organizing and taking 

action to protect and develop forests, enacting the legal system, many policies, and large 

funding sources to protect and develop forest resources. In particular, the Government has 

piloted the payment for forest environmental services according to Decision No. 380/QD-TTg 

dated April 10, 2008 of the Prime Minister, and recently the Government has issued Decree 

No. 99/2010/ND-CP dated September 24, 2010 on the policy of payment for forest 

environmental services. It is an economic tool used by those who earn benefit from forest 

environmental services to pay those who maintain, protect, and develop the ecosystem. 

The Government promulgates a policy of payment for forest environment protection which is 

a problem in promoting and socializing forest protection and development, gradually 

improving people's lives, and raising awareness of forest protection. Therefore, the research 

on the assessment of willingness to pay for the forest protection is an urgent requirement. 

Recognizing the importance of the problem above, this study was conducted to understand the 

perceptions and demands of residents for the forest conservation project by using the 

approach of contingent valuation model (CVM) to estimate their willingness to pay. The 

study might provide policymakers and other stakeholders with additional information on 

residents‟ attitudes toward the environment and natural resources as well as the benefits of 

ecosystem conservation. 

The study is designed as follows: The next section describes the methodology and data 

collection. This is followed by a presentation of some discussions on respondent‟s perceptions 
of forest conservation and use, the reasons for residents‟ unwillingness to pay for the 
proposed project, and the results from the estimation of willingness to pay (WTP) for the 

project. The final section presents the conclusion. 
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METHODOLOGY AND DATA COLLECTİON 

This study applied the CVM to identify the demand of the local communities for UMH 

conservation project through their willingness to pay (WTP). The CVM is, one of the stated 

preferences methods, is a more flexible tool than revealed preference methods because it 

could be used to examine preferences for provision levels of goods that are substantially 

different from what is currently observed or has been observed in the past (Carson & 

Czajkowski, 2014). CVM is a survey-based approach based on a hypothetical market for 

public goods not trading in private markets to estimate consumers‟ willingness to pay for 
specific environmental goods and services (Mitchell & Carson, 1989; Pruckner, 1995). From 

the 1970s up to now, the CVM has been widely applied to measure the benefits of many non-

market goods and services such as recreation, hunting, water quality, decreased mortality risk 

from a nuclear power plant accident and toxic waste dumps, etc. (Wattage, 2002; Do & 

Bennett, 2009; Khai and Yabe 2014; 2015)    

Among many ways to identify preference information in a CVM study, the use of discrete 

choice experiments is widely accepted (Carson et al., 2001; Carson & Czajkowski, 2014). The 

discrete choice experiment approach is analyzed using a random utility model (Haab and 

McConnell, 2002; Bateman et al., 2002). It is assumed that a respondent is asked to select a 

change from Q0 (status quo) to Q1, which refers to the quality of environment (UMH 

conservation) and Q1 is assumed to be preferred to Q0. A utility function of a respondent is 

described as V(P, Q, I, Z, ε), where P is the price vector of goods available in the markets, I is 

the income vector of a respondent and Z is the vector of respondent‟s characteristics, and  is 

the error term of utility function. Then if the respondent is asked whether he/she is willing to 

pay an amount of M to obtain Q1, his/her answer would be „yes‟ if the following condition 
holds (where Pr denotes the probability): 

Pr(Yes) = Pr{V(P, Q1, I – M, Z) + ε1 ≥ V(P, Q0, I – 0, Z) + ε0}  

 = Pr{V(P, Q1, I – M, Z) – V(P, Q0, I – 0, Z) + ε1 – ε0 ≥ 0} (1) 

where ε0 and ε1 are unobservable components of the utility and identically and independently 

distributed (IID) random variables following a normal distribution N(0, σ2). If we define ΔV = 
V(P, Q1, I – M, Z) - V(P, Q0, I – 0, Z) and γ = ε1 - ε0,  

we derive:  

Pr(Yes) = Pr(γ ≥ -ΔV) = 1- Fγ(-ΔV) = Fγ(ΔV)   (2) 

where Fγ(ΔV) represents the cumulative density function of the respondent‟s true maximum 
WTP. 

The discrete choice contingent valuation technique estimates the mean and median WTPs 

based on the coefficients related to the WTP responses against the regression constant and the 

BID coefficient. Additional coefficients vectors (X) including the respondent‟s awareness, 
perception, and demographic status may also affect. To estimate impacts of the variables 
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(4)

affecting the probability to choose Pr(Yes), we employed the logistic regression. For the 

regression, we employed the model given,  

      (3) 

where α, β1, and β2 are estimated coefficients; BID is the value in cash of in kind the 

respondents were asked to pay; X denotes the vector including factors affecting the target 

variables. 

This logistic function was applied by the approach of maximum likelihood estimation (MLE). 

We assumed Rk to be an indicator variable for observation k, with 

 

 

The form of the log-likelihood function is presented as followings: 

∑      (5) 

In this case, we assume a linear correlation between the dependent and BID variables; then the 

mean and median WTP are equal and calculated by the following formula: 

Mean/Median WTP =              (6) 

This study is undertaken in the rural area around the UMH in 2017. The survey units are 

households living up to 20 km from the forest edge who have directly benefited from the 

forest. We sampled 375 residents randomly in the three villages (125 in Tran Van Thoi, 125 

in Khanh Lam, and 125 in Khanh An) around the UMH.  

We presented the project scenario with a description of the current threats of UMH, including 

activities of local households such as logging, illegally encroaching forest land to raise 

shrimp, build houses, and illegal fishing. To prevent these activities to conserve UMH, the 

project will propose some biodiversity conservation activities as followings: 

(1) Planning forest to increase coverage, protect soil from erosion, landslides, and washout.  

(2) Promoting investment in upgrading roads to the U Minh Forest to create favorable 

conditions for tourists.  

(3) Collaborating with domestic and foreign agencies and organizations to conserve 

biodiversity. 

(4) Strengthening forest management and biodiversity conservation through programs to 

protect and restore forest ecosystems, improve law enforcement capacity, and state 

regulations on forest protection and development. 

Following the establishment of a biodiversity conservation fund to support these above 

activities, the vehicle payment of the UMH conservation fund is the resident's monthly 

contributions of rice and lasts for 3 years. Once residents are aware of the benefits of a 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 90



conservation project that help improve their family's life as well as social benefits, they are 

willing to support and contribute to the conservation project. In the CVM question, 

respondents are asked whether they are willing to contribute to the fund for UMH 

conservation or not? Respondents' support was given as a contribution of 1, 2, 3, 4, or 5 kg of 

rice per month on the assumption that this rice is popular locally and has a value equivalent to 

the rice price of contribution year. The amount of rice is selected as a payment vehicle based 

on a preliminary survey of opinions from staff knowledgeable about the situation of U Minh 

Ha and living conditions of residents in the study area. Each respondent was asked whether 

they are willing to pay one of these above rice amounts. If the answer was “yes,” the list of 
“yes” reasons was then presented. If respondents do not agree to contribute, they are asked for 

reasons and other forms of contribution (if any). 

RESULTS AND DİSCUSSİON 

Table 1 shows the respondent‟s perceptions of forest conservation and forest use. Each 
respondent was asked to answer statements about forest conservation and use five answer 

options, including 1 is strongly disagree, 2 is disagree, 3 is neutral, 4 is agree, and 5 is 

strongly agree. 

Table 1. Perceptions of forest conservation and forest use 

Statements 1 2 3 4 5 

The protection of the UMH is 

very important for the 

livelihood of your family 

2 

(0.53%)

2 

(0.53%) 

51 

(13.6%) 

168 

(44.80%) 

152 

(40.53%) 

UMH is in good condition 
3 

(0.80%)

50 

(13.33%) 

68 

(18.13%) 

209 

(55.73%) 

45 

(12%) 

UMH has been greatly damaged 

for many years 

25 

(6.67%)

91 

(24.27%) 

122 

(32.53%) 

106 

(28.27%) 

31 

(8.27%) 

UMH may not provide your 

family with the products you 

need for many years 

31 

(8.27%)

76 

(20.27%) 

122 

(32.53%) 

109 

(29.07%) 

37 

(9.87%) 

The current management of 

UMH reflects community 

benefits 

6 

(1.6%) 

10 

(2.67%) 

133 

(35.47%) 

191 

(50.93%) 

35 

(9.33%) 

Forest ecotourism has benefits 

for your family 

20 

(5.33%)

38 

(10.13%) 

90 

(24%) 

177 

(47.2%) 

50 

(13.33%) 

Human intervening in the UMH 

will lead to heavy damage to the 

forest 

18 

(4.8%) 

51 

(13.6%) 

68 

(18.13%) 

167 

(44.53%) 

71 

(18.93%) 

Table 1 shows that more than 85% of respondents agree (44.80% agree and strongly agree 

40.53%) with the statement “The protection of UMH is very important for the livelihood of 
your family”. Almost all respondents (67.7%) agreed with the assessment that “UMH is in 
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good condition”. In addition, when asked further that “UMH has been greatly damaged for 
many years”, almost all respondents 32,2%) had no option and about 36,6% of respondents 
disagreed with this issue. This shows that most residents are interested and knowledgeable 

about the issues of the forest. 

Due to the lack of knowledge about the positive protective effects of forests such as 

improving land loss, storing water in the dry season, up to 32.5% of respondents have no 

opinion and 28.6% disagreed with saying that “UMH may not provide your family with the 
products you need for many years”. Most residents appreciate the benefits of ecotourism that 
could promote conservation, has a little negative impact on the environment, and creates 

positive socio-economic impacts for local communities. Therefore, over 60% of respondents 

agreed with the statement “Forest ecotourism has benefits for your family”.  

Most of the respondents (60,2%) are aware and agreed that “the current management of UMH 
reflects community benefits”. In addition, most residents are aware that human intervention 
makes forest destruction more severe, so 63.5% agree with the statement “Human intervening 
in the UMH will lead to heavy damage to the forest”. 

Table 2. Willingness and unwillingness to pay for the given discrete choice 

Bid level 

(Kg) 
Observations 

The answer to WTP question 

Willingness to pay  Unwillingness to pay 

Number 
Percent 

(%) 
 Number Percent (%) 

1 75 58 77.33  17 22.67 

2 75 50 66.67  25 33.33 

3 75 42 56.00  33 44.00 

4 75 47 62.67  28 37.33 

5 75 31 41.33  44 58.67 

Total 375 228 60.80  147 39.20 

The above statements show that residents have not fully promoted their importance in forest 

protection while they are directly or indirectly benefited from the forest. However, with the 

increasing understanding of the benefits of forests, they have been making efforts to 

overcome and minimize deforestation. This is a good sign that marks their awareness of the 

important role of forest protection. 

Table 2 shows that the majority of respondents agree to pay for this project accounting for 

60.8% and there is a negative correlation between rice quantity and people's willingness to 

pay. Specifically, 77.33% of the respondents are willing to pay for the lowest rice amount of 1 

kg and 41.33% of the respondents are willing to pay with the highest rice amount of 5 kg. 

This result is consistent with the hypothesis that the higher the quantity of rice, the lower the 

acceptance rate. 
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Table 3. Reasons for unwillingness to pay for the forest conservation project 

Reasons Frequency 

Percent 

frequency 

(%) 

1. I cannot afford to pay/I have no spare income 74 41.57 

2. I feel the environmental improvement of   U Minh Ha is 

unimportant 
4 2.25 

3. I do not believe paying will solve the problem 19 10.67 

4. I feel this improvement will take place without my 

contribution 
42 23.60 

5. I do not trust the institutions that will handle the money 

for this conservation work 
37 20.79 

6. Other reasons 2 1.12 

Table 3 shows that the majority of respondents are not willing to contribute to the UMH 

ecosystem conservation project with the reason " I cannot afford to pay/I have no spare 

income ", accounting for 41.57%, followed by the reason “I feel this improvement will take 
place without my contribution” accounts for 23.60% and the reason “I do not trust the 
institutions that will handle the money for this conservation work” with the rate of 20.79%. It 
shows that most of the respondents do not agree to contribute to the project because they do 

not have enough financial resources or do not believe in the feasibility of the project. 

Table 4 shows descriptive statistics of the variables in the logit model. The results show that 

60.8% of respondents are willing to pay for UMH conservation project and more than 69.6% 

of respondents have ever contributed to charity. The average age of respondents is about 41 

years old, and the number of schooling years of the respondents is about 9 years, that is, most 

of the respondents have completed junior high school. About 88.3% of the respondents said 

that they would be willing to contribute to the forest conservation fund if they knew that the 

people around them also agreed to participate. Before implementing logistic regression, the 

problem of multicollinearity was checked. The results show that the models do not have 

multicollinearity because all VIF values are less than 3 and the correlation coefficients 

between the independent variables are all less than 0.7 (Khai and Yabe, 2015). 

Table 5 presents the logistic regression results for estimating the willingness to pay for the 

UMH conservation project. Model 1 estimated with only one independent variable, which is 

the amount of rice proposed by the project (Bid).  Model 2 estimated Bid variable and other 

independent variables including the demographic characteristics (e.g., Age, gender, marital 

status, educational attainment) and other important variables of the respondents that can affect 

the willingness to pay for the conservation project. The results show that the percentage of 

correct prediction of Model 1 is 64.27% and Model 2 is 71.39%, so it can be assessed that 
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Model 2 is more acceptable than Model 1. The study uses Model 2 as a final result to estimate 

the willingness to pay for the conservation project. 

Table 4. Descriptive statistics of variables in the logit function 

Variables Description Mean 
Standard 

Deviation 

Choice 
Willingness to pay for the conservation 

project (1 = Yes, 0 = No) 
0.608 0.489 

Bid Bid value (Kg) 3.000 1.416 

Age Age of respondents (Years) 40.955 13.051 

Gender Dummy variable is equal to 1 if male or 0 if 

female 
0.571 0.496 

Married Dummy variable is equal to 1 if respondents 

got married or 0 if otherwise 
0.899 0.302 

Education The education of respondents (Years) 8.920 3.956 

Knowledge Respondents‟ knowledge of UMH  2.315 0.894 

Poorper Dummy variable is equal to 1 if respondents 

think that they are poor or 0 if otherwise 
0.315 0.465 

Donation Dummy variable is equal to 1 if respondents 

made any donations or 0 if otherwise  
0.696 0.461 

Effect Respondents are willing to pay for the 

project if other surrounding households also 

want to pay (1 = Yes, 0 = No) 

0.883 0.322 

Forcon UMH is in good condition 3.648 0.886 

Forimp The protection of the UMH is very important 

for the livelihood of your family 
4.576 0.506 

Forabil UMH may not provide your family with the 

products you need for many years 
3.120 1.099 

Tourist Forest ecotourism has benefits for your 

family 
3.531 1.020 

Khanhan Dummy variable is equal to 1 if respondents 

live in Khanh An village or 0 if otherwise  
0.334 0.472 

Khanhlam Dummy variable is equal to 1 if respondents 

live in Khanh Lam village or 0 if otherwise 
0.333 0.472 

The Bid variable in Model 2 was negatively associated with willingness to pay and are 

statistically significant (p = 0.000), showing that the higher the amount of rice given by the 

study, the lower the respondents' willingness to pay for the project in both models, so it is 

consistent with the theory of the demand curve. The coefficient of the age variable (Age) has a 

positive sign and is significant (p = 0.083) level, which means that the older the respondents, 

the higher their willingness to contribute to the forest protection project. With a negative 

value of the coefficient of Poorper variable affects significantly (p = 0.003), suggesting that 
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the respondents think that they are poor, the likelihood of agreeing to be willing to pay for the 

conservation project decreases. 

Table 5. Logit analysis of willingness to pay for the UMH conservation project 

Variables Model 1 Model 2 

 
Coefficient 

Standard 

Error 
Coefficient 

Standard 

Error 

Bid -0.329*** 0.078 -0.392*** 0.089 

Age   0.019* 0.011 

Gender   -0.376 0.249 

Married   -0.350 0.420 

Education   0.016 0.035 

Knowledge   0.080 0.140 

Poorper   -0.802*** 0.261 

Donation   -0.131 0.267 

Effect   1.859*** 0.411 

Forcon   0.067 0.137 

Forimp   0.071 0.243 

Forabil   0.014 0.110 

Tourist   0.317*** 0.119 

Khanhan   -0.175 0.298 

Khanhlam   -0.182 0.299 

Constant 1.448*** 0.269 -1.786 1.477 

Log-Likelihood value -241.886  -216.708  

Pseudo R2 0.037  0.134  

Correct prediction (%) 64.27  71.39  

Mean WTP 

(95% CI) 

4.4 kg 

(3.69-5.87) 

4.3 kg 

(3.70-5.46) 

Notes: 95% CI: 95% confident interval is estimated by Krinsky and Robb method (1986); 

***, ** and * significant at 1%, 5% and 10%. 

In addition, the variable of Effect has a positive coefficient significantly (p = 0.000) as 

expected of the study, suggesting that the likelihood of respondents agreeing to contribute 

increases if everyone around them contributes. This can be explained because they believe 

that more people participating in the project prove that the project is supported by many 

people and the transparency of the project is higher. The coefficient of the Tourism variable is 

negatively significant (p = 0.008), suggesting that if the respondents think that ecotourism 
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benefits their family, their ability to support the project also increases. Moreover, Using the 

equation (6) to estimate the mean amount to pay for the UMH conservation project (Table 6). 

Model 2 shows an average rice contribution of 4.3 kg per month (95 % CI, 3.7 – 5.46), which 

means that if the conservation project is implemented, residents will be willing to contribute 

monthly to the project with the equivalent value of about 4.3 kg of rice. This proves that the 

benefits of the project have been recognized and appreciated by local communities.  

CONCLUSİON  

We used the CVM method to estimate the residents‟ demand or willingness to pay for the 
forest conservation project. The results indicate that the percentage of respondents willing to 

pay for the UMH conservation project was about 61% and residents were willing to contribute 

to the project about 4.3 kg of rice per month. The results also imply that certain households are 

willing to support the proposed project if they are informed that neighboring households have 

also agreed to contribute. When the residents regard that forest ecotourism provides benefits 

for their family, they are more likely to contribute to this project. The study also showed that 

the older the respondents, the more interested and supportive they were in the conservation 

project. 

Most of the respondents are not willing to contribute to the project because they do not really 

believe in the feasibility of the project. To promote the residents‟ contribution to the forest 
protection, the following policy recommendations are proposed. Local authorities should 

provide more information on the current status of UMH to local communities in order to 

improve resident's understanding of the benefits of the forest as well as their losses if UMH is 

degraded, and thereby encourage them to care about the conservation of endangered animals 

and to care about forest conservation. The government can make an appropriate contribution 

to the project by the residents here equivalent to about 4 kg of rice per month as calculated by 

the study. The payment vehicle could be in rice collection or equivalent value in cash openly 

and transparently. Residents could be explained clearly the reason for the rice collection and 

the purpose of its use. At the same time, it is necessary to have appropriate propaganda 

solutions to make residents trust the project more and to be assured by the local goverment, so 

that they believe that this project will ensure good implementation, protect forests, and show 

local communities the benefits to enjoy from the forest when the forest is well protected. 
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ÖZET  

Bu çalıĢmada sazan balığı (Cyprinus carpio)’dan  hazırlanan balık kroketlere farklı oranlarda 
(%2 ve %4) kantaron yağı ilave edilerek bazı kalite kriterleri üzerine etkisi incelenmiĢtir. 
Sazan balığı filetoları kıyma haline getirilmiĢ ve kroket yapımı için çeĢitli katkı maddeleri 
ilave edilmiĢtir. Balık kroketler kontrol (K), %2 kantaron yağı ilaveli (A) ve %4 kantaron 

ilaveli grup olmak üzere (B) üç gruba ayrılmıĢtır. Daha sonra örnekler kilitli buzdolabı 
poĢetlerine yerleĢtirilip, 4±1ºC’de depolanmıĢtır. Kroketlere depolama baĢlangıcında (0. gün) 
ve sonunda (12. gün) besin kompozisyonu (ham protein, ham yağ, ham kül, nem) analizlerinin 

yanı sıra, depolamanın 0., 3., 6., 9. ve 12. günlerinde duyusal ve kimyasal (pH, toplam uçucu 
bazik azot (TVB-N), tiyobarbutirik asit (TBARS)) analizler yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda 
kantaron yağı ilaveli gruplarda kontrol grubuna kıyasla daha düĢük TBARS ve TVB-N değeri 
tespit edilmiĢtir. Depolamanın 0. gününde balık kroketler tüm parametreler yönünden en 
yüksek beğeniyi almıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, kroket, besin kompozisyonu, kalite 

 

ABSTRACT 

In this study, different ratios (2% and 4%) of centaury oil were added to fish croquets 

prepared from carp (Cyprinus carpio) and its effect on some quality criteria was investigated. 

Carp fillets were minced and various additives were added to make croquettes. Fish croquets 

were divided into three groups as control (K), 2% centaury oil added (A) and 4% 

centaurynum added group (B). Afterwards, the samples were placed in ziplock bags and 

stored at 4±1ºC. In addition to the nutrient composition (crude protein, crude oil, crude ash, 
moisture) analyzes at the beginning (day 0) and at the end (day 12) of storage, the croquettes 

were analyzed for sensory analysis on days 0, 3, 6, 9, and 12 of storage. and chemical (pH, 

total volatile basic nitrogen (TVB-N), thiobarbutiric acid (TBARS)) analyzes were performed. 

At the end of the study, lower TBARS and TVB-N values were determined in the groups with 
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centaury oil added compared to the control group. On the 0th day of storage, fish croquettes 

received the highest appreciation in terms of all parameters.In the province and districts of 

ġanlıurfa, it is seen that there are many local arts from copper, straw, knitting to fur 
processing, from kazaz knitting to hand weaving and felting. Within the scope of hand 

weaving in the region, weaving of sackcloth, carpet, rug, cicim and zili. Flat weaving, which 

includes products such as kilim, cicim and zili, has a special importance since it provides an 

opportunity for the evaluation of hair and wool obtained from ovine livestock which is an 

important economic activity in the region. 

Keywords: Cyprinus carpio, croquet, nutritient composition, quality 

 

GİRİŞ 

Günümüzde çalıĢan sayısının artması, yoğun yaĢam temposu yemek hazırlama ve piĢirmede 
zaman kaybını önlemek açısından hazır yemek sektörüne talebi arttırmıĢtır. Bunun yanı sıra 
sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi giderek anlaĢılmıĢ ve bu doğrultuda tüketici beslenme 
alıĢkanlıklarını da değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Su ürünleri besin bileĢenleri yönünden oldukça 
zengin olup, ilk sıralarda yerini almıĢtır. Balık eti, vücut için gerekli protein, doymamıĢ yağ 
asitleri ve esansiyel amino asitler gibi besin maddelerinin yüksek içeriği nedeniyle yeterli bir 

gıda maddesidir.  

Ülkemizde protein kaynağı olarak kırmızı et tüketimi daha yaygındır. Ancak kırmızı ette 
yüksek kolesterolün kalp ve damar hastalıklarına yol açabildiği çeĢitli araĢtırmalarla da 
desteklenmiĢtir. Balık eti, düĢük kolesterol ve yüksek omega-3 yağ asidi içeriği ile 
kardiyovasküler hastalıkları önlediği için kırmızı ete alternatif olabilir (Çapkın ve diğerleri 
2020). 

Sazan balığı, iç su balıkları yetiĢtiriciliğinde alabalıktan sonra dünyada ikinci derecede öneme 
sahip bir balık türüdür. Sazan balığı (Cyprinus carpio) Cyprinidae familyasında yer 
almaktadır. Türkiye’de hemen hemen bütün sularda yaygın olarak bulunan ekonomik değeri 
yüksek olan aynalı sazan veya kültür sazanı sıcağı sevmesinin yanı sıra soğuğa da dayanıklı 
bir türdür. Sazan balığı, kültür koĢullarına kolay adapte olabilen, yem alımı ve 
değerlendirmesi yüksek ve uygun Ģartlarda hızlı geliĢen ılıman bir su balığıdır (Balık ve 

diğerleri 2006; Çağıltay 2011). 

Sarı kantaron bitkisi, Hyperium cinsi, Clusiacea familyası ve Hypericaceae alt familyasına ait, 

dünyada 400 kadar türü bulunan bir bitkidir. Sarı kantaron; kılıç otu, kanotu, koyun kıran, 
kuzu kıran, mayasıl otu, bin bir delik otu ve yara otu gibi yöresel adlarla da bilinmektedir 

(Baytop, 1999). Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) Türkiye’de Marmara, Karadeniz, 

Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde dağılım göstermektir. Sarı 
kantaron bitkisi antimikrobiyal ve antioksidan etkiye sahip bir bitkidir (Çilingir ve diğerleri 
2017; Acar 2018). 
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Sazan balığı çok fazla rağbet gören bir balık türü değildir. Bu çalıĢma ile sazan balığı etinin 
krokete dönüĢtürülerek tüketicilere alternatif bir ürün olarak sunulması amaçlanmıĢtır. 
Özellikle günümüzde hazır gıda tüketimi oldukça yaygın olup, ne yazık ki kiĢi baĢına düĢen 
balık tüketimi oldukça çok düĢüktür. Balık etinin kroket haline getirilip hem hazır gıda olarak 
tüketiciye sunulması hem de böylelikle balık tüketimin artırılması düĢünülmektedir. Bunun 

yanı sıra tüketicinin beğenisine bağlı olarak kantaron yağı ilavesi ile ürünün raf ömrünün 
uzatılması ve sazan balığını kullanarak ekonomik olarak yarar sağlaması hedeflenmiĢtir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

AraĢtırmanın materyalini oluĢturan aynalı sazan balıkları Artvin'in ġavĢat ilçesi sınırları 
içerisinde yer alan Çoruh havzasındaki Bayram Barajından, sarı kantaron yağı ise özel bir 
firmadan temin edilmiĢtir.  

YaklaĢık 4-5 kg ağırlığındaki sazan balıkları strafor kutularda soğuk zincir kurallarına uygun 

olarak Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laboratuvarına getirilmiĢtir. Balıkların önce 
derileri yüzülmüĢ, daha sonra baĢları kesilerek iç organları temizlenmiĢ ve filetoları 
çıkarılmıĢtır. Daha sonra sazan balığı filetoları kıyma haline getirilmiĢtir. Kroket hamuru için 

balık etinin içerisine kimyon, karabiber, kırmızıbiber, tuz, soğan, un, galeta unu ve sarımsak 
ilave edilmiĢtir. Katılan maddelerin oranları balık eti üzerinden hesaplanmıĢtır. 

Balık kroketler kontrol (K), %2 kantaron yağı ilaveli (A) ve %4 kantaron ilaveli (B) grup 

olmak üzere üç gruba ayrılmıĢtır. Daha sonra örnekler kilitli buzdolabı poĢetlerine 
yerleĢtirilip, 4±1ºC’de depolanmıĢtır. Kroketlere depolama baĢlangıcında (0. gün) ve sonunda 
(12. gün) besin kompozisyonu (ham protein, ham yağ, ham kül, nem) analizlerinin yanı sıra, 
depolamanın 0., 3., 6., 9. ve 12. günlerinde duyusal ve kimyasal (pH, toplam uçucu bazik azot 
(TVB-N), tiyobarbutirik asit (TBARS)) analizler yapılmıĢtır. 

Besin kompozisyonu (ham protein, ham yağ, ham kül, nem) analizleri Gökalp ve diğerleri  
(2001)’e göre yapılmıĢtır. Sazan balıklarının protein içeriği Kjeldahl metodu (Nx6.25) ve yağ 
içeriği Soxhlet metodu ile belirlenmiĢtir. Nem içeriği örneklerin 105ºC'de etüvde kurutulması 
ile yapılmıĢtır. Ham kül ise yakma fırınında 525°C’de 18 saat bekletilerek yapılmıĢtır. 

Kimyasal analiz yapılırken, örneklerin pH değerleri Gökalp ve diğerleri  (2001)’e göre, TVB-

N analizi Malle ve Tao (1987)’ye göre belirlenmiĢtir. TBARS analizi ise Lemon (1975), Kılıç 

ve Richards (2003)’ün bildirmiĢ oldukları yönteme göre yapılmıĢtır.  

Örneklerin duyusal değerlendirilmesi renk, koku, lezzet ve genel beğeni yönünden 6 kiĢilik 
panelist grubu tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Kızartılan kroketlere 1 ile 5 arasında puanlama 
yapılmıĢtır (Altuğ Onoğur ve Elmacı, 2011) 

Ġstatistiksel analiz için SPSS 23 istatistik programı kullanılmıĢ, verilerin varyans analizi 

yapılarak önemli varyans kaynaklarına ait ortalamalar Duncan Çoklu KarĢılaĢtırma Testi 
karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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BULGULAR 

K grubunda depolama baĢlangıcında (0. gün) besin kompozisyonları (ham protein, ham yağ, 
ham kül, nem) değerleri sırasıyla %14.87, %7.05, %54.14 ve %1.12, A grubu kroketlerde 

%14.05, %9.19, %53.76 ve %2.34, B grubu kroketlerde ise %13.92, %9.92, 52.78 ve %2.67 

olarak bulunmuĢtur. Depolama sonunda ise K grubu örneklerde %15.46, %7.41, %53.24 ve 

%2.50, A grubu örneklerde %12.2, %8.66, %50.10 ve %3.09, B grubu örneklerde %12.98, 

%9.15, %51.37 ve %3.5 olarak saptanmıĢtır.  

Muhafaza süresi boyunca TVB-N değerinde artıĢlar tespit edilmiĢ, en fazla artıĢ ise kontrol 
grubu (K) örneklerinde saptanmıĢtır. En düĢük TVB-N değeri de muhafazanın 0. gününde %2 

kantaron yağı ilaveli (A) balık kroketlerde belirlenmiĢtir (ġekil 1A). 

TBARS değerlerinde de muhafaza süresi boyunca artıĢlar belirlenmiĢtir. En düĢük TBARS 

değeri B grubu  (0. gün 0.85μmol malonaldehit (MA)/kg) örneklerinde belirlenirken, en 

yüksek kontrol grubu (12. gün 6.42 μmol malonaldehit (MA)/kg) örneklerinde saptanmıĢtır 
(ġekil 1B). Muhafaza süresince gruplar arasında istatiksel yönden önemli farklılıklar 
bulunmuĢtur (p<0,05). 

Muhafaza süresi boyunca pH değerinde dalgalanmalar belirlenmiĢtir. Gruplar arasında önemli 
farklılıklar (p<0,05) saptanmıĢtır. pH değeri en düĢük 5.99 (6. gün B grubu), en yüksek ise 
6.52 (9. gün K grubu) örneklerde bulunmuĢtur (ġekil 1C). 
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(B) 

 

(C) 

Şekil 1. Kantaron yağı ilaveli sana balığı köftelerinin kimyasal analiz sonuçları. K: Kontrol, 

A: %2 kantaron yağı ilaveli, B: %4 kantaron yağı ilaveli 

Örneklerin buzdolabı Ģartlarında 12 günlük depolanması süresi boyunca duyusal analiz 

değerleri ġekil 2’ de verilmiĢtir. Depolamanın 0. gününde kontrol grubundaki balık kroketler 
tüm parametreler yönünden en yüksek beğeniyi almıĢtır. Kontrol grubu örnekler depolama 
boyunca tüm parametreler açısından kantaron yağı ilaveli gruplara kıyasla panelistleri 
tarafından daha yüksek puanlar almıĢtır. En az beğenilen grup %4 kantaron ilaveli grup (B) 

olurken, kantaron yağı ilavesinin alıĢılmadık bir tat ve koku vermesinden ötürü daha düĢük 
puan aldığı düĢünülmektedir.  
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(C) 

 

(D) 

 
Şekil 2. Kantaron yağı ilaveli sana balığı köftelerinin duyusal analiz sonuçları. K: Kontrol, A: 

%2 kantaron yağı ilaveli, B: %4 kantaron yağı ilaveli 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Kroket haline getirilen sazan balığı örneklerinin nem ve protein içeriklerinde düĢüĢ, yağ ve 
kül içeriklerinin ise artıĢ gözlemlenmiĢtir. Ham protein değeri en düĢük %12.98 (12. gün) B 

grubunda tespit edilmiĢtir. Kantaron yağının oranı arttıkça yağ içeriğinde de artıĢ görülmüĢtür. 
En yüksek yağ oranı muhafazanın 0. gününde B grubu örneklerde gözlemlenmiĢtir. Nem 

içerikleri en düĢük B grubunda %51.10 (0. gün) ve en yüksek K grubunda %74.14 (0. gün) 
olarak bulunmuĢ ve depolama süresince örneklerin nem içeriklerinde azalma saptanmıĢtır.. 
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Berik ve diğerleri (2011) gökkuĢağı alabalığından (Oncorhynchus mykiss) hazırladıkları 
kroketleri besin değeri ve duyusal açıdan incelemiĢler, çalıĢma sonucunda taze ette sırasıyla 

su, protein, yağ, kül ve karbonhidrat miktarlarını %76.40, %15.70, %4.58, %2.51, %0.81 

olarak belirlerken, kroket hamurlarında %70.24, %12.3, %6.91, %4.43, %6.21 ve kızartılmıĢ 
kroketlerde %62.64, %10.38, %10.87, %5.43, %10.68 olarak tespit etmiĢlerdir.  

Grupların TBARS değeri 1. günde 0.85-1.59 µmol MA/kg arasında tespit edilmiĢtir. TBARS 

değerinde depolamaya bağlı olarak tüm gruplarda önemli artıĢlar saptanmıĢtır. Can (2012) 

aynalı sazan balığı (Cyprinus carpio L., 1758) kıymasından balık köftesi yapmıĢ ve  köfteler 
kontrol (A) %0.5 eugenol katkılı (B) ve %1 (C) eugenol katkılı olacak Ģekilde üç gruba 
ayırmıĢtır. AraĢtırma sonucunda üç grupta da TVB-N ve TBA değerlerinde muhafaza süresi 
boyunca artıĢ gözlemlemiĢtir. Özpolat ve Çoban (2012) karabalık (Capoeta trutta, Heckel, 

1843) ve sarı balıktan (Capoeta umbla, Heckel, 1843) hazırladıkları köftelerin depolama 
süresi boyunca süresince TBA değerinde istatistiki açıdan önemli (p˂0.05) artıĢlar tespit 
etmiĢlerdir 

TVB-N değerinde depolamaya bağlı olarak tüm gruplarda önemli artıĢlar tespit edilmiĢtir. En 

düĢük TVB-N değeri muhafazanın 0. gününde %2 kantaron yağı ilaveli (A) balık kroketlerde 
belirlenmiĢtir. Çok iyi bir üründe TBA değerleri 3'ten az, iyi bir üründe ise 5'ten fazla 

olmamalıdır. Tüketim sınır değeri 7-8 arasında olmalıdır (Duman ve Özpolat 2012; Varlık ve 
ark. 1993). Tüm gruplarda depolama süresi boyunca TBARS değeri artıĢ göstermiĢ, fakat 

tüketilebilir sınır değerlerini aĢmamıĢtır (p<0.05). Benzer bulgular Yanar ve Fenercioğlu 
(1999), Çankırılıgil ve Berik (2017) Çapkın ve diğerleri (2020) ve Uçak (2020)’nin 
çalıĢmalarında da saptanmıĢtır. 

pH değeri ilk gün kontrol grubu örneklerde 6.21,  %2 kantaron yağı ilaveli (A) örneklerde 
6.17 ve %4 kantaron ilaveli (B) örneklerde 6.11 olarak belirlenmiĢtir. Balık kroketlerde 
zamana bağlı olarak pH’da dalgalanmalar görülmüĢtür. AraĢtırma sonuçları Can ve Emir 

Çoban (2012), Kara (2017) ve Çapkın ve diğerleri (2020) ile uyum içerisindedir. 

Depolamanın 0. gününde kontrol grubu tüm parametreler (renk, koku, lezzet ve genel beğeni) 
yönünden en yüksek puanı almıĢtır. Kontrol grubu örnekler depolama boyunca tüm 
parametreler açısından kantaron yağı ilaveli gruplara kıyasla panelistleri tarafından daha çok 
beğenilmiĢtir. En az beğenilen grup %4 kantaron ilaveli grup (B) olmuĢtur. Keser ve Ġzci 
(2020) gökkuĢağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ndan elde edilen balık köftelerinin bazı 
kalite kriterleri üzerine biberiye ve defne uçucu yağlarının etkilerinin araĢtırıldığı 
çalıĢmalarında kontrol grubu (Kk), biberiye uçucu yağı ilave edilmiĢ grup (Bk) ve defne 
uçucu yağı ilave edilmiĢ grup (Dk) olmak üzere üç balık köftesi grubu oluĢturulmuĢtur. 
Duyusal analizler neticesinde 1. gün Bk ve Dk köfte örneklerinin genel beğenisinin Kk köfte 
örneklerine göre daha iyi olduğu, tüm grupları içerisinde de Dk köfte örneklerinin daha fazla 

beğenildiğini vurgulamıĢlardır. AkkuĢ ve diğerleri (2004), çiğ ve haĢlanmıĢ hamsi balığından 
elde ettikleri köfteleri soğukta depolamıĢ ve yapmıĢ oldukları duyusal analizler neticesinde 

balık köftelerinin 12. güne kadar yenilebilir olduklarını bildirmiĢlerdir. 
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Bu araĢtırma sonucunda sazan balığı filetolarının kroket olarak değerlendirilebileceği ve bu 
ürünlerin alternatif ürünler olarak sunulabileceği bulunmuĢtur. 
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ÖZET  

Genel sağlığın ayrılmaz parçalarından birini oluşturan cinsel sağlık, duygusal, zihinsel ve 
sosyal olarak cinsellikle ilgili iyilik hali olarak tanımlanmakta olup, cinsel ilişkilerde zorlama 
ve şiddet içermeden keyifli, güvenli ve saygılı bir yaklaşımı içermektedir. Cinsel sağlık ile 
ilgili yaşanan problemler bireylerin hayatlarında ruhsal ve sosyal açıdan mutsuz olmalarına ve 
aile içindeki dinamiğin bozulmasına neden olan önemli bir aile sağlığı sorunudur.  
Cinsel işlev bozuklukları, cinsel siklusun herhangi bir evresinde yaşanan bir ya da birden 
fazla bozulma ve buna bağlı belirgin düzeyde öznel sıkıntı yaşama durumudur. Bireylerin 
psikososyal ve kültürel yapısı, ekonomik sorunlar, yaş dönemlerine bağlı yaşanan 
değişiklikler, fiziksel ve psikiyatrik hastalıklar, bazı ilaç tedavileri, eş kayıpları, partnerin 
cinsel işlev problemi yaşaması, sadakatsizlik cinsel işlev bozukluklarına yol açan nedenlerden 
olup, dünya genelinde kadınların yaklaşık %40'ını etkilemektedir. Kadın cinsel işlev 
bozuklarından olan vajinismus ise, vajinal penetrasyon sırasında korku ya da anksiyete 
yaşamaya bağlı pelvik kasların belirgin bir şekilde kasılması olup, oldukça yaygın görülen bir 
sorundur. Yapılan çalışmalarda kadınların İran‟da %19,2‟sinin, Tunus‟ta %40,0‟ının ve 
İstanbul‟da %36,2‟sinin vajinismus nedeniyle sağlık kurumuna başvurduğu saptanmıştır.  
Cinsel işlev bozuklukları, cinsel danışmanlık ya da cinsel terapi ile çözümlenebilmektedir. 
Bu olguda 14 aydır evli olan çiftin pandemi döneminde vajinismus sorununun Çözüm Odaklı 
Kısa Süreli Terapi‟ye dayalı cinsel danışmanlık ile çözülmesi ele alınmıştır. Çift evlenmeden 
önce altı ay flört dönemi ve ardından altı ay nişanlılık dönemi yaşamıştır. Bu dönemde kısa 
yakınlaşmalar yaşansa bile cinsel ilişki için evlenmeyi beklediklerini ifade etmişlerdir. Bir 
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yıldan fazla olan evlilik sürecinde cinsel birliktelikte bulunamadıklarını ve artık bu durumdan 
çok sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Çiftimiz severek evlenmiş olmalarına rağmen bu sorun 
nedeniyle evliliklerinin sonlanması korkusu yaşamaktadır. Vajinismus sorununa çözüm 
bulmak için özel psikolojik danışmanlık merkezine cinsel danışmanlık için başvuruda 
bulunmuşlardır.  
Çiftin cinsel sorunu Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi temeline dayalı iki seans yüz yüze, üç 
seans online danışmanlık yapılmıştır. 
Sonuç olarak tedavi olmak için sağlık profesyonellerine en çok başvurulan cinsel sorulardan 
olan vajinismus, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi yaklaşımı ile tedavi edilebildiği 
görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Vajinismus,  Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Cinsel danışmanlık 

 

ABSTRACT 

Sexual health, which is an integral part of general health, is defined as emotional, mental and 

social well-being related to sexuality and it includes a pleasant, safe and respectful approach 

to sexual relations without coercion or violence. Sexual health problems are an important 

family health problem that causes to be mentally and socially unhappy in lives and it disrupt 

the dynamics in the family. 

Sexual dysfunctions are one or more impairments at any stage of the sexual cycle and 

subjective distress associated with it. Psychosocial and cultural structure, economic problems, 

changes due to age periods, physical and psychiatric diseases, some drug treatments, loss of 

spouse, sexual dysfunction of the partner, infidelity causes that lead to sexual dysfunctions, 

and affects approximately 40% of women worldwide. Vaginismus, which is one of the female 

sexual dysfunctions, is a marked contraction of the pelvic muscles due to fear or anxiety 

during vaginal penetration and it's a very common problem. Studies have found that 19.2% of 

women in Iran, 40.0% in Tunisia and 36.2% in Istanbul apply to a health institution because 

of vaginismus. Sexual dysfunctions can be resolved with sexual counseling or sexual therapy. 

In this case, the solution of the vaginismus problem of the couple, who has been married for 

14 months, with sexual counseling based on Solution-Focused Brief Therapy is discussed. 

Before our couple got married, they had a dating period for six months and then a six-month 

engagement period. They stated that they were waiting for marriage for sexual intercourse 

even if they had brief intimacy during this period. They stated that they could not have sexual 

intercourse during the marriage process, which lasted more than a year, and that they were 

very bored with this situation. Although our couple is happily married, they are afraid of 

ending their marriage because of this problem. In order to find a solution to the problem of 

vaginismus, they applied to a private psychological counseling center for sexual counseling. 

Two sessions of face-to-face and three sessions of online counseling based on Solution-

Focused Brief Therapy were given to the couple's sexual problem. 
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As a result, it is seen that vaginismus, which is one of the most frequently applied sexual 

questions to health professionals for treatment, can be treated with the Solution-Focused Brief 

Therapy approach. 

Key words: Vaginismus, Solution Focused Brief Therapy, Sexual Counseling 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Cinsellik; cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlikler ve roller, erotizm, zevk, yakınlık ve 

üremeyi kapsayan çok boyutlu bir kavramdır (WHO, 2020). Genel sağlığın ayrılmaz 

parçalarından birini oluşturan cinsel sağlık ise; sadece hastalık, fonksiyon bozukluğu veya 

sakatlığın olmaması değil, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak cinsellikle ilgili iyilik hali 

olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2020). Cinsel yaşam bireylerin psikolojik, sosyal, ekonomik, 

politik, kültürel, biyolojik ve ruhsal birçok faktörden etkilenebilmektedir (Sinković ve 

Towler, 2019). Sağlıklı bir cinsel yaşam bireylerin cinsel haklarına saygı göstererek sağlığın 

korunması için gerekli tüm davranışları içermektedir. Bununla yanı sıra cinsellik, hem insanın 

denge içinde varlığını ve sosyalizasyonunu hem de türünü sürdürebilmesini sağlayan pozitif 

bir güçtür (Evcili ve Gölbaşı 2017).  

Cinsel sağlık sorunları insanların yaşamlarında mutsuz olmalarına neden olan sağlık 

sorunlarının arasında yer almaktadır Cinsel sağlık ile ilgili yaşanan problemler bireylerin 

hayatlarında ruhsal ve sosyal açıdan mutsuz olmalarına ve aile içindeki dinamiğin 

bozulmasına neden olan önemli bir aile sağlığı sorunudur. Bu bağlamda cinsel sağlık sorunu 

yaşayan ailelerde ister kadın ister erkek kaynaklı olsun cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan çift 

olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekmektedir.  Yapılan çalışmalarda cinsel işlev 

bozuklukları dünya genelinde kadınların yaklaşık %40'ı tarafından bildirilmekte olup, 

yaklaşık %12'sinin (her sekiz kadından biri) kişisel veya çiftler arasında sorun 

oluşturmaktadır (Shifren 2021). 

Kadın cinsel işlev bozukluklarından vajinismus, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El 

Kitabı-5‟te (Diagnostic and Statistical Manual Mental Disorders-DSM-5) genito pelvik ağrı 

ve birleşme bozuklukları başlığında yeniden tanımlanmıştır (Köroğlu 2013). Cinsel 

ağrı/penetrasyon bozukluğu cinsel ilişki öncesinde, sırasında ya da sonrasında en az altı ay 

süre ile devam eden, sürekli ya da tekrarlayan genital ağrının varlığı olarak tanımlanmaktadır. 

Kadınlarda vajinal penetrasyon sırasında pelvik kasların korku ya da anksiyete yaşamaya 

bağlı belirgin bir şekilde kasılması/gerilmesi durumudur (Akarsu ve Beji 2016; Ambrogini ve 
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ark. 2017). Özellikle cinsellikle ilgili yanlış inanışlar ve tabular, çocukluktan kalma korkular, 

bekâret kavramına verilen değer ve toplumun cinselliğe bakış açısı vajinismus ve disparoniyi 

neden olan en önemli faktörlerdir. Geleneksel yapıya sahip ülkelerde ve ülkemizde batılı 

ülkelere göre disparoni ve vajinismus bozukluğunun daha yaygın olduğu bildirilmektedir 

(Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği 2021). Cinsel işlev bozuklukları cinsel danışmanlık ya da 

terapi ile tedavi edilebilmektedir.  

 

OLGU 

Bayan T.Y ve eşi S.Y 14 ay önce evlenmişlerdir. Evlenmeden önce altı ay flört dönemi ve 

ardından altı ay nişanlılık dönemi yaşamışlardır. Bu dönemde kısa yakınlaşmalar yaşansa bile 

cinsel ilişki için evlenmeyi beklediklerini ifade etmişlerdir. Evlendikten sonra cinsel ilişkiye 

girememe nedeniyle özel psikolojik danışmanlık merkezine için başvuruda bulunmuşlardır. 

Çiftin 14 aydır yaşadığı vajinismus sorununun kısa zamanda çözülebilmesi için Çözüm 

Odaklı Kısa Süreli Danışmanlık yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu yaklaşımda yedi ilke göz 

önünde bulundurulmaktadır. Bunlar; 

1) Amaç ve umut belirleme 

2) Mucize sorusunun kullanımı,  

3) Derecelendirme sorularının kullanımı,  

4) Değişimin Kaçınılmazlığı, 

5) Kaynaklara Odaklanma, 

6) Danışana övgüde bulunma,  

7) Ödev vermedir (Kim, Jordan, Franklin, Froerer, 2019).  

 

Bu olguda iki seans yüz yüze, üç seans online danışmanlık yapılmıştır. 

İlk seans; Danışan çift ile yapılan ilk görüşmede başvuru amaçları sorulmuş ve kısa bir öykü 

alınmıştır. Amaç geliştirme, etkili danışmanlığın ayrılmaz parçalarından biridir (De Shazer, 

Berg, 1997). Amaç somut ve davranışsal olarak net ve açık bir şekilde ortaya konulduğunda 

danışan hızlı bir şekilde çözüme kavuşabilir. Çözüm odaklı kısa süreli danışmanlıkta amaç 

bireylerin anlayabileceği küçük adımlar şeklinde planlamalı ve gözlenebilir eylemler olmasına 

dikkat edilmelidir (Dölek 2020; Korman, Bavelas, Jong, 2013). 

Bu olguda çiftin amacı sağlıklı bir cinsel ilişki yaşamak, artık bu durumun son bulması ve 

mutlu bir aile olabilmekti.   

Umut belirlemek danışanın görüşmeye geldiği andan itibaren “çözüm için işe koyulma” 

sürecini başlatır (Arslan ve Gümüşçağlayan 2018). Olgumuzda çiftimize bu sorunu sadece 
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kendilerinin yaşamadığı, ülkemizde en sık karşılaşılan cinsel sorunlardan birinin vajinismus 

olduğu anlatılmıştır. Vajinismus sorununun üstesinden gelen çiftlerin örnekleri verilerek, 

kendilerinin de başarmaması için bir neden olmadığı vurgulanmış ve tedavi olmaya yönelik 

umut adımları atılmıştır.  

Mucize sorusu aşamasında çiftimize mucize soru şu şeklide sorulmuştur: “Bu gece siz 

uyurken bir mucize gerçekleştiğini ve sizi buraya getiren vajinismus sorunun çözüldüğünü 

hayal edin. Fakat siz uyuduğunuz için bu durumun farkında değilsiniz. Sabah mucizenin 

gerçekleştiğini nasıl hissedersiniz? Farklı olan ne olurdu? gibi sorular yönlendirilmiştir (De 

Shazer, Dolan, 2012).  

Aynı zamanda takip soruları da denilen derecelendirme aşamasının soruları terapistin süreci 

takip etmesi açısından ve danışanın kendi durumunu değerlendirdiği sorulardır. Puanlama “0 

ile 10 değerleri arasında yapılır (Schmit, Schmit, Lenz, 2016). Örneğin kaygı durumu 

değerlendirmek için “Şu andaki kaygı durumunuza kaç puan verirdiniz?” şeklinde sorular 

yönlendirilebilir. Her seans arası puan değişikliğinin değerlendirilmesi yapılır. Çözüm odaklı 

terapide ani puan değişikliği beklentisi olmaz. Derecelendirme skalası ile danışandaki olumlu 

gelişmelerin somutlaştırılması ve başarılmak istenen amaçların neresinde olunduğunun ortaya 

çıkarılması ile değişimin farkındalığı amaçlanmaktadır (Meydan, 2016). 

Çözüm odaklı kısa terapide sorunların etkin bir şekilde ve kısa sürede çözüme 

kavuşmasındaki temel etken, iç ve dış kaynaklara odaklanmaktır. Olgumuzda da çiftimize bu 

zamana kadar olan olumsuz cinsel ilişki girişimlerini unutarak geleceği hayal ettirme ve 

başarabileceği gücün kendinde olduğu fark ettirilmiş ve çift desteklenmiştir. 

Terapötik bir ilişkinin güçlenmesini sağlayan iltifatlar,  terapi sırasında danışan ile birlikte 

neleri doğru yaptıklarını keşfetmek ve bunları onlara fark ettirmek danışanların kendilerini 

daha iyi hissetmelerini sağlar (Kim, Brook, Akin, 2018). Olgumuzda çiftin sorunları ile baş 

etmede birbirlerine destek olmaları olumlu ifadelerle desteklenmiştir. Danışan çifte her 

seansta farklı geliştirdikleri ve sorunlarına olumlu yansıyan davranışlarına övgüler 

yapılmıştır. 

Çözüm odaklı terapi yaklaşımın önemli adımlarından biri de ev ödevleri vermektir (Ratner, 

George, Iveson, 2012). Olgumuzda da çiftimize küçük aşk oyunları kapsamında ev ödevleri 

verilmiştir. Seanslara başlamadan önce ev ödevlerinin soruna katkısı hakkında geri bildirimler 

alınmış, gelişim süreci takip edilmiştir.  

 

SONUÇ  
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Cinsel travma öyküsü bulunmayan olgumuzda vajinismus sorunu Çözüm Odaklı Kısa Süreli 

Terapi yaklaşımı ile beş seansta çözülmüştür. 

Psikodinamik ve analitik teorilerin aksine, çözüm odaklı kısa süreli terapi ilk kez şimdiki 
zamanın önemini vurgulayan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi sürecinde problemin kökeni 
yerine sorunun yok edilmesi amacıyla şu an ne yapılması gerektiği konusu ön planda 
tutulmaktadır. 

Sonuç olarak tedavi olmak için sağlık profesyonellerine en çok başvurulan cinsel sorulardan 
olan vajinismus, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi yaklaşımı ile tedavi edilebildiği 
görülmektedir. Cinsel işlev bozukluklarının terapi aşamasında klasik terapi yaklaşımlarının 
aksine Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi yaklaşımın uygulanması önerilebilir. 

 

KAYNAKLAR 

Akarsu RH, Beji NK. (2016). Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları 
sınıflandırılmasında DSM-V kapsamında yapılan değişiklikler. Androloji Bülteni, 18(65): 

134-137. 

Ambrogini C, Lordello MC, Holzhacker S, Embiruçu T, Silva L, Silva I. (2017) 

Impact of genito-pelvic pain/penetration disorder on the female sexual response cycle. The 

Journal of Sexual Medicine, 14(5): 281. 

Arslan, Ü., & Gümüşçağlayan, G. (2018). Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapiye Kısa 
Bir Bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 491-507. 

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, (Erişim Tarihi: 04.03.2021). Erişim adresi: 
https://www.cised.org.tr/. 

De Shazer, S., & Berg, I. K. (1997). „What works?‟Remarks on research aspects of 
solution‐focused brief therapy. Journal of Family therapy, 19(2), 121-124. 

De Shazer, S., & Dolan, Y. (2012). More than miracles: The state of the art of 

solution-focused brief therapy. 

Dölek, D. (2020). Kısa Süreli Çözüm Odaklı Aile Terapisi. (Thorana S. Nelson), 
Apamer Yayınları. 

Evcili F, Gölbaşı Z. Cinsel sağlık bilgi testi: geliştirme, geçerlik ve güvenirlik 
çalışması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; (1): 29-33.  

Kim, J. S., Brook, J., & Akin, B. A. (2018). Solution-focused brief therapy with 

substance-using individuals: A randomized controlled trial study. Research on Social Work 

Practice, 28(4), 452-462. 

Kim, J., Jordan, S. S., Franklin, C., & Froerer, A. (2019). Is solution-focused brief 

therapy evidence-based? An update 10 years later. Families in Society, 100(2), 127-138. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 113



Korman, H., Bavelas, J. B., & De Jong, P. (2013). Microanalysis of formulations in 

solution-focused brief therapy, cognitive behavioral therapy, and motivational interviewing. 

Journal of Systemic Therapies, 32(3), 31–45. doi:10.1521/jsyt.2013.32.3.31 [Google Scholar] 

Köroğlu E. DSM-5 Tanı Ölçütleri El Kitabı. HYB Yayıncılık: Ankara; 2013.  

Meydan, B. (2016). Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma: Okullardaki 

etkililiği üzerine bir inceleme. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 
4(39). 

Ratner, H., George, E., & Iveson, C. (2012). Solution focused brief therapy: 100 key 
points and techniques. New York, NY: Routledge. [Google Scholar] 

Schmit, E. L., Schmit, M. K., & Lenz, A. S. (2016). Meta-analysis of solution-focused 

brief therapy for treating symptoms of internalizing disorders. Counseling Outcome Research 

and Evaluation, 7(1), 21–39. 

Shifren JL. Overview of sexual dysfunction in women: Management. UptoDate. 

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-sexual-dysfunction-in-women-management. 

Son erişim tarihi: 24.24.2021 

Sinković M, Towler L. Sexual aging: A systematic review of qualitative research on 
the sexuality and sexual health of older adults. Qualitative Health Research. 2019; 29(9): 

1239-1254. 

World Health Organization. Sexual and reproductive health, (Erişim Tarihi: 
16.10.2020). Erişim adresi: 
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/  

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 114



 

GELĠġĠM DÖNEMLERĠNE GÖRE CĠNSEL EĞĠTĠM VE ĠLETĠġĠM 

SEXUAL EDUCATION AND COMMUNICATION ACCORDING TO DEVELOPMENT 

PERIODS 

 

Dr. Sema ÜSTGÖRÜL 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ORCID NO: 0000-0002-8163-726X 

 

 

ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; “Cinsellik, cinsiyet, cinsel kimlikler ve roller, cinsel yönelim, 
erotizm, zevk, yakınlık ve üremeyi kapsayan bir terimdir. Anne karnından (intrauterin) 
itibaren başlayan ve bir ömür boyu devam eden temel yaşam gereksinimlerinin vazgeçilmez 
bir unsurudur. 

Cinsel eğitim genel anlamda ilk başta cinsel olarak var olma yani kadın ve erkek olma 
kavramı ile başlar. Kendi cinsiyetini kabullenen çocuk karşı cinsi anlamaya ve ayırt etmeye 
çalışır. Cinsel eğitimdeki ilk amaç kendi cinsiyetini kabul ederek, toplumsal cinsiyet rollerinin 
de üzerine eklenmesi ile saygı ve güven ilişkisi içinde sorumluluklarının farkına varılmasıdır. 
Cinsel gelişim süreci yaşamla beraber başlayan ve ömür boyu devam eden bir süreç olduğu 
için her aşamada eğitilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç vardır.  
Özellikle cinselliğin tabu olarak görüldüğü ülkelerde ve toplumda cinsellik kavramının 
karşılığı “seks” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çocukluk döneminden itibaren 
cinsel gelişimini tamamlamaya çalışan, merak ettiği konuları ailesine soran bireyler çoğu 
zaman sorularına karşılık bulamaz ve aileleri tarafından cinsellik hakkında konuşmasına izin 
verilmez. Oysa cinsel eğitim, kişilerin öncelikle fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini 
anlaması, pozitif bir kişilik gelişimi yaklaşımı benimsemesi, kendi ve diğer insanların 
cinselliğine saygı duyması, olumlu davranış biçimi ve değer yargıları geliştirmesi açısından 
oldukça önemlidir.  
Cinsel eğitim yalnızca cinselliğin tabu olarak görüldüğü toplumlarda değil tüm dünyada ele 
alınması gereken bir konudur. Bazı toplumlarda cinselliğin konuşulmaması, bazı toplumlarda 
yeterli eğitim verilmemesi özellikle çocukları ve gençleri cinsel konularda hata yapmaya 
doğru sürüklemektedir. Dünya Sağlık Örgütü yaşam ve gelişimsel dönemlerine uygun olarak 
verilen cinsel eğitimin bireyleri cinsel şiddet ve istismara karşı koruduğunu, özellikle gençler 
arasında madde kullanımı ve intihar olaylarında azalttığını belirtmektedir. Bu bağlamda cinsel 
eğitimin önemini daha iyi anlayabilmek, uygun ve kapsamlı bir cinsel eğitim verebilmek için 
yaş dönemlerine özgü cinsel gelişimi ve kullanılacak iletişim dilini iyi bilmek gerekmektedir. 
Bu çalışmanın amacı da cinsel gelişim dönemi özelliklerinin açıklanarak cinsel eğitim ve 
iletişimin önemini literatüre dayalı olarak tartışmaktır.  
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Anahtar Kelimeler: Cinsel gelişim, Cinsel eğitim, Cinsel iletişim 

 

ABSTRACT 

According to the World Health Organization; “Sexuality is a term that encompasses gender, 

sexual identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. 

It is an indispensable element of basic life needs that starts from intrauterine life and 

continues for a lifetime. 

In general, sexual education is the concept of being sexually in the first place, that is, being a 

woman and a man. The child who accepts her/his own gender tries to understand and 

distinguish the opposite sex. The first aim of sexual education is to accept the individual's 

own gender, to learn about gender roles, to be aware of their responsibilities with respect and 

trust. Since the sexual development process is a life-long process that begins with life, there is 

a need for training and support at every stage. 

Especially in countries and society where sexuality is considered taboo, the concept of 

sexuality appears as "sex". For this reason, individuals who try to complete their sexual 

development from childhood and ask their families about the subjects they are curious about 

are often unable to answer their questions and are not allowed to talk about sexuality by their 

families. However, sexual education is very important in terms of understanding the physical, 

emotional and sexual development of individuals, adopting a positive personality 

development approach, respecting their own and other people's sexuality, and developing 

positive behavior and value judgments. 

Sex education is an issue that needs to be addressed not only in societies where sexuality is 

considered taboo, but also all over the world. Not talking about sexuality in some societies 

and not providing adequate education in some societies lead especially children and young 

people to make mistakes in sexual matters. The World Health Organization states that sexual 

education given in accordance with their life and developmental periods protects individuals 

against sexual violence and abuse, and reduces the incidence of substance use and suicide, 

especially among young people. In this context, it is necessary to know the sexual 

development specific to age periods and the language of communication to be used in order to 

better understand the importance of sexual education and to provide an appropriate and 

comprehensive sexual education. 

The aim of this study is to explain the characteristics of the sexual development period and to 

discuss the importance of sexual education and communication based on the literature. 

Key Words: Sexual development, Sex education, Sexual communication 
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; “Cinsellik, cinsiyet, cinsel kimlikler ve roller, cinsel yönelim, 

erotizm, zevk, yakınlık ve üremeyi kapsayan bir terimdir (Sinković ve Towler 2019; WHO, 

2020). Anne karnından (intrauterin) itibaren başlayan ve bir ömür boyu devam eden temel 

yaşam gereksinimlerinin vazgeçilmez bir unsurudur (Duman 2019; United Nations Population 

Fund 2020). 

Cinsel eğitim ise genel anlamda cinsel olarak var olma yani kadın ve erkek olma kavramı ile 

başlar. Kendi cinsiyetini kabullenen çocuk karşı cinsi anlamaya ve ayırt etmeye çalışır. Cinsel 

eğitimdeki ilk amaç kendi cinsiyetini kabul ederek, toplumsal cinsiyet rollerinin de üzerine 

eklenmesi ile saygı ve güven ilişkisi içinde sorumluluklarının farkına varılmasıdır 

(Çalışandemir, Bencik, Artan, 2008). 

Dünyada ve ülkemizde cinsellik konusu genellikle üzeri kapatılan, konuşulmayan bir konu 

olarak kalması bireylerin cinsellikle ilgili risklere maruz kalmasına neden olmaktadır 

(Yanıkkerem ve Üstgörül, 2019). Dünya Sağlık Örgütü yaşam ve gelişimsel dönemlerine 

uygun olarak verilen cinsel eğitimin bireyleri cinsel şiddet ve istismara karşı koruduğunu, 

özellikle gençler arasında madde kullanımı ve intihar olaylarında azalttığını belirtmektedir 

(WHO, 2020 ). 

YaĢam Dönemlerine Göre Cinsel GeliĢim ve ĠletiĢim 

İnsan var olmasından itibaren fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişim 
süreçlerinden geçer. Gelişimin tüm alanlarında olduğu kadar cinsel gelişimin de kapsamlı 
olarak ele alınması ve sağlığının değerlendirilmesi oldukça önemlidir (Boonstra, 2015).  

Cinsel gelişim bireyin fiziksel, sosyal ve duygusal aynı zamanda bilişsel gelişimlerini 
etkilemekte ve sağlıklı bir ilerleme gerçekleşmez ise diğer gelişim alanlarında da sorunlara 
yol açmaktadır (Santrock, 2017).    

Freud kişilik yapısının önemli bir kısmının bebeklik ve çocukluk döneminde temellerinin 

atıldığını savunan, cinsel gelişim dönemlerinin en önemli teorisine sahip bir kuramcıdır 
(Benveniste, 2015). 

0-2 Yaş Dönemi (Oral Dönem); Freud’a göre cinsel gelişim yaş dönemlerine göre bedeni 
tanıma yolu ile olmaktadır.  Bu dönemde bebek her nesneyi ağzı ile anlamaya çalışır ve 
bundan haz duyar. Burada haz kelimesinin erişkin cinsel haz ile hiçbir ilgisi yoktur. Cinsel 
haz yalnızca erişkinlik dönemine ait bir duygu ve cinsellik de onun davranışa yansımış 
halidir. Bu dönemde bebeğin anne ile göz teması kurarak emzirilmesi, bebeğin objeleri ağzına 
götürdüğünde bebeğe bağırılmaması ya da şiddet gösterilmemesi bebeğin cinsel gelişimini ve 
iletişimini etkileyen, dış dünyaya güvenini arttıran önemli davranışlardır. Bebeğin oral 
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ihtiyaçları yeterince karşılanmaz ise ileriki yaşlarda normal dışı kişilik özelliklerinin 

gelişimine neden olabilir (Alkan Ersoy, 2015; Özkızıklı, Okutan, 2015). 

2-3 Yaş Dönemi (Anal Dönem); Bu dönemde çocuk anal bölgesinin keşfini ve hazzını yaşar. 
Hala anneye bağımlı olan çocuğun cinsel gelişimi yine anne ile arasındaki iletişime bağlıdır. 
Bu dönemde çocuğa tuvalet eğitimin verilmesi beklenmektedir (Esencan ve Rathfısch 2017). 
Tuvalet eğitimi sürecinde ebeveyn ya da bakıcı emir verici, şiddet içeren hoşgörüsüz gibi aksi 
bir tutum sergiler ise çocuğun cinsel gelişimi dahil tüm gelişim aşamaları zarar görmekte ve 
kalıcı hasarlar bırakabilmektedir (Esencan ve Beji 2015; Benveniste, 2015). 

3-6 Yaş Dönemi (Fallik Dönem); Bu dönem çocukluk döneminin ilk cinsel farkındalık 
dönemi olarak da söylenebilir (Sigmund Freud, çev.: Babaoğlu 2014). Çocuğun cinsel 
organlarını fark ettiği ve toplumsal cinsiyetin gelişmeye başladığı dönemdir. Aynı zamanda 
bu dönemde çocuklar dokunma yolu ile kendi cinsel organlarını keşfedip, mastürbasyon 
yapabilirler. Aileler bu durum karşısında endişe ve panik yaşayabilir. Çocukların bu davranışı 
cinsel gelişim açısından oldukça doğal ve sağlıklı olarak kabul edilmektedir (Alkan Ersoy, 

2015).

Bu dönemde çocuklarda cinsel kimlik kazanımı ile birlikte kendi ve karşın cinsin bedenini 
tanımaya yönelik cinsel sorular sorulmaya başlar. Çocuğun sorduğu sorular sıradan bir 
soruymuş gibi, yumuşak ve sevecen bir ses tonuyla, çocuğun anlayacağı basit sözcükler 
kullanarak, ayrıntıya ve mahremiyete girmeden cevap verilmelidir (Özsungur, 2010). 

6-12 Yaş Dönemi (Latent-Gizil Dönem); Fırtına öncesi sakinlik dönemidir. Bu dönemde 
çocuk ilkokul çağındadır ve cinsel uyku halinin yaşandığı bir süreçtir. Cinsel ilgi ve merakın 
yok olduğu, cinsel dürtülerin yatıştığı, ilginin okul hayatına kaydığı dönemdir. Genelde bu 
dönemde çocuk hemcinsleri ile oyunlar oynar ve cinsel ilgileri azalmıştır (Sigmund Freud, 

çev.: Babaoğlu 2014). 
12 -18 yaş Ergenlik Dönemi (Genital Dönem); Bu dönede hormonların artışı ile birlikte 

cinsel merak da artmıştır. Cinsel davranış ve kararların verildiği riskli bir dönemdir 

(Fortenberry, 2013). 

 

Cinsel Eğitim Neden Önemli? 

Yapılan literatür sonuçlarına göre; cinsel sorunların en önemli nedenlerinin eğitimsizlik ve 

bilgisizlik, toplumun cinselliğe yaklaşımı, önyargılar/tabular, gelenek ve görenekler, 

psikolojik nedenler ve stres olduğu belirtilmektedir (Ceylan, Artan, Adıbatmaz, 2020). 

Amerika’da 711 öğrenci ile yapılan çalışmada öğrencilerin %47,5’inin ailesi ile cinsellik 

hakkında konuşmadığı; %32,6’sının akranlarından ve %14,1’inin okuldan cinsellik hakkında 

bilgi aldığı saptanmıştır (Vivancos, Abubakar, Howard & Hunter, 2013). Biri ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada katılımcıların %66,4’ünün cinsel konulara yönelik bilgi 

almadığı, bilgi aldığını belirten adolesanların %34,7’si bu bilgiyi yeterli bulmadığı 
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saptanmıştır (Biri ve ark. 2007). Sivas’ta yapılan bir çalışmada öğrencilerinin cinsellikle ilgili 

ilk bilgilerini aldıkları kaynaklar kitap/gazete/dergi (%66,3), arkadaş (%60,8) ve öğretmen 

(%38,7) olarak sıralanmıştır. Öğrencilerin yalnızca %6,1’inin cinsellikle ilgili konulardaki 

bilgilerini çok yeterli buldukları belirlenmiştir (Evcili ve ark., 2013). Manisa’da yapılan 

araştırmada hemşirelik öğrencilerinin %57,9’unun daha önce cinsellik hakkında bilgi aldığı 

bu bilgiyi en çok arkadaş (%42,7) ve basın/internet (%53,7) aracılığı ile edindiği,  kız 

öğrencilerin %24,6’sı anneleriyle, erkek öğrencilerin %65,0’i babaları ile asla cinsellik 

hakkında konuşmadıklarını bulunmuştur (Yanıkkerem ve Üstgörül 2019). Erbil ve 

arkadaşlarının çalışmasında Annelerin %65,6’sının kendi anneleri ile cinsel konular hakkında 

hiç konuşmadığı, %9,1’inin sorduğu halde cevap alamadığı belirlenmiş (Erbil ve ark. 2010). 

Araştırmalarda son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte dünya genelinde cinsel 

eğitimsizlik ve iletişimsizlik nedeniyle sanal cinsellik ve porno yayılımında ciddi artış söz 

konusu olduğu vurgulanmaktadır (Hirschtritt ve ark. 2019). 

 

Sonuç ve Öneriler 

Cinsel gelişim süreci yaşamla beraber başlayan ve ömür boyu devam eden bir süreç olduğu 

için her aşamada eğitilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç vardır. Çocukların sordukları sorulara 

cevap vererek cinsel merakları giderilmelidir. Cinsel merakı devam eden çocuk ve gençler bu 

meraklarını internet, arkadaş, sosyal medya gibi ulaşılabilirliği kolay, güvenilirliği düşük 

kaynaklardan edinmeye çalışarak hatalı davranışlarda bulunabilmektedir. Çocuklarımızı erken 

yaşlarda yanlış bilgiler ile gerçekleştirilen cinsel deneyim, adölesan gebelik, cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar gibi sağlık problemlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan 

koruyabilmek için yaşa ve gelişime uygun cinsel eğitim ve iletişim verilmelidir. 
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ABSTRACT 

The paper aimed to analyze the economic efficiency of straw mushroom production at the 

household level in the Mekong Delta. The study estimated the stochastic frontier profit function 

of the Cobb-Douglas. The data was collected from a face-to-face interviews with 115 mushroom 

growing households in Lai Vung district in Dong Thap province. and Binh Thuy and O Mon 

district in Can Tho city. The findings showed that the average economic efficiency of the straw 

mushroom households was 40.27%. The highest level of economic efficiency of households 

growing straw mushrooms was 99%. and the lowest was 0.017%. There was a large difference in 

economic efficiency across households. It showed that mushroom farmers could increase 

economic efficiency by improving techniques. improving factors of socio-economic household 

characteristics. and appropriately using inputs corresponding to their prices in straw mushroom 

production.  

Keywords: Economic efficiency, profit, straw mushroom production, Mekong Delta 

 

1. INTRODUCTION 

Mushrooms are rich in nutrients (protein, fat, carbohydrates), fiber, and minerals 

(potassium, sodium, calcium, and phosphorus), containing many vitamins and many types, 

Essential amino acids cannot synthesize by the body (Verma, 2002). In Vietnam, the research 

and production of edible mushrooms, which started in the 1970s of the last century, have 

mastered breeding, cultivating, and processing edible and medicinal mushrooms (Dinh Xuan 

Linh, 2015). Our country has many potentials to develop edible mushroom production, such as 

abundant raw materials, a large rural labor force, favorable weather (Nguyen Huu Hy et al,. 

2013). The mushroom industry has become a substantial industry in the production value of the 

whole agricultural sector. 

The Mekong Delta region (the Mekong Delta) has about 40,816 square kilometers, with 

about 17,660 thousand people, The Mekong Delta is considered the largest rice granary in the 

country. Cultivation density of 2 crops/year and a farming area of 3 crops/year. Rice production 

area of 4,241 thousand ha, rice output of 23,831 thousand tons (GSO 2016), so the rice straw in 

the field is enormous. After harvesting, farmers have the habit of burning straw, buying straw, 

growing mushrooms, raising livestock, and giving it to others. However, the method of burning 

rice straw is the most chosen by farmers, 98.23% in a winter-spring yield, 89.67% in a summer-

autumn yield, 54.1% in autumn-winter yield (Tran Sy Nam et al,. 2014) before planting new 

season. The above method both causes significant waste and pollutes the air, causing the 

greenhouse effect. thereby adversely affecting agricultural production and harming the 
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community's health, In order to limit the burning of straw after harvest, the cultivation of straw 

mushrooms is an excellent solution to use a significant source of rice straw in the Mekong Delta 

(Le Vinh Thuc et al,. 2013). 

In many localities in the Mekong Delta, farmers have learned to take advantage of raw 

straw to grow straw mushrooms. Due to favorable natural conditions and the encouragement and 

support of functional industries, straw mushroom farming has existed and developed quite 

sustainably, meeting market demand, contributing to job creation, increasing income. Farmers 

and reduce environmental pollution. However, the efficiency of straw mushroom production of 

farmers in the Mekong Delta is not high and still faces many difficulties. Many farmers grow 

straw mushrooms at a loss due to various reasons such as poor quality of straw, poor seeding or 

limitations in apply techniques in the production of straw mushrooms, how to mix, and how to 

mix seed spore. Unreasonably, using fertilizer to compost straw, treat the soil is not effective 

(according to survey data in 2019). To improve the efficiency of straw mushroom production, 

straw mushroom farmers need to overcome the above reasons and need to allocate resources in 

straw mushroom production to bring about high economic efficiency. 

Therefore, research and survey to assess the economic efficiency of straw mushroom 

farmers in the Mekong Delta to offer solutions to improve the economic efficiency of straw 

mushroom farmers are very necessary. 

2. SITES AND METHODS OF STUDY 

2.1. Study sites and data 

The study used random sampling method to survey the mushroom growing households in 

the two provinces of Can Tho and Dong Thap in which straw mushrooms have been grown for 

many years with a large area and a variety of models of outdoor growing, O Mon and Binh Thuy 

districts in Can Tho and Lai Vung district in Dong Thap were selected for the survey. In each 

district, areas (communes, wards) with concentrated mushroom growing areas were selected. At 

the survey sites, the interviewers choose step k=2 to select households to participate in the 

survey. As a result 115 households in the two selected provinces responding to the prepared 

survey questionnaires composed by CSPRO software on tablets. Sample structure of surveyed 

mushroom growing households is presented in Table 1. 

Table 1: Sample structure of surveyed straw mushroom growing households 

Province District Village Frequency Percentage (%) 

Dong Thap   50 43.5 
 Lai Vung Dinh Hoa 20 17.4 

 Lai Vung Phong Hoa 10 8.7 

 Lai Vung Tan Hoa 20 17.4 

Can Tho    65 56.5 

 Binh Thuy Long Hoa 6 5.2 

 Binh Thuy Thoi An Đong 21 18.3 

 O Mon Phuoc Thoi 9 7.8 

 O Mon Thoi Hung 22 19.1 

 O Mon Trung Thanh 7 6.1 

Total   115 100.0 
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Source: survey data. 2019  

  There are 50 mushroom growing households in 03 communes of Dinh Hoa. Phong Hoa 

and Tan Hoa in Lai Vung district in Dong Thap province surveyed. There are 65 sampled 

mushroom growing households in 2 wards of Long Hoa and Thoi An Dong in Binh Thuy district 

and 03 wards of Phuoc Thoi. Thoi Hung and Trung Thanh in O Mon district in Can Tho city. 

2.2. Theoretical basis  

According to Farrell (1957), a producer's efficiency consists of three components: technical 

efficiency, allocative efficiency, and economic efficiency. Technical efficiency reflects the 

ability to maximize output with a given amount of inputs and technology. Allocative efficiency 

demonstrates the ability to choose an optimal amount of inputs at a given price and level of 

production technology. When both technical efficiency and allocative efficiency achieve, 

economic efficiency achieve. Researchers often use two popular methods: parameter estimation 

method and non-parametric estimation method. Parameter estimation method using Stochastic 

frontier analysis (SFA) model (Ali and Flinn, 1989; Ali et al,. 1994; Bravo-Ureta and Pinheiro, 

1997; Abu and Asember, 2011). SFA method to estimate efficiency in agricultural production. 

This method can separate inefficiencies and errors (noisy parts) from the estimated model. 

Besides, the SFA method also determines the shape of the production function, the cost function, 

and the profit function.  

According to Ali & Flinn (1989); Pham Le Thong (2011), Yahaya Kaka et al (2016), Le 

Canh Dung (2019), economic efficiency estimated through the random profit margin function: 

πi=f(Pi,Zi)exp(vi-ui) (1)  

Where: 

  πi is the farm's standardized profit, calculated as revenue minus production input costs, 

divided by the selling price of 1 unit of product. 

Pi is the standardized input price, calculated as the input purchase price divided by the 

selling price of 1 unit of production. 

Zi is the fixed inputs of the household, Error exp(vi-ui); vi is the random error (noise part), 

normally distributed N(0, ); ui is the degree of economic inefficiency, having a semi-normal 

distribution N(0, ). 

  The random profit margin function is calculated based on the ratio between the actual 

observed profit value (πi) and the maximum profit value (πi*). 
EE = πi/πi*= (Pi,Zi)exp(vi-ui)/(Pi,Zi)exp(vi)= exp(vi-ui)/exp(vi)= exp(-ui)  

Economic efficiency of the household is estimated: 

  EE = exp(-ui) (2)  

Ui is the level of economic inefficiency of the household, if ui =0, the household's profit 

lies on the marginal profit curve (100% economic efficiency); if ui>0, the household's profit is 

below the marginal profit curve, there is a level of inefficiency. 

When EE = 1, the actual profit reaches the maximum value, EE < 1 represents the actual 

loss of profit of producing household compared to the maximum profit that can be achieved,  

The Cobb-Douglas marginal profit function model used to estimate the economic 

efficiency of straw mushroom farmers in the Mekong Delta has the following form:  
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Ln  = β0 + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + β5 lnX5 + β6 lnX6 + Vi -  Ui (3)  

Where:  

πi: is the standardized profit of the ith mushroom farmer, which is calculated as the revenue 

from the production of straw mushrooms minus variable input costs such as land rent, straw cost, 

spore cost, and fertilizer cost, the cost of pesticides, labor costs, all divided by the selling price of 

1kg of straw mushrooms that farmers sell;  

βk is the coefficient to be estimated in the model (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6); Vi is a normally 

distributed random residual N [ ,  ] reflecting influencing factors beyond the control of the 

mushroom farmers;  

Ui reflects the inefficiency factor, which is assumed to be distributed independently of Vi, 

Other input factors may affect the profits of the mushroom farming of households;  

X1 is the standardized price of straw, which is calculated by dividing the price of 1 kg of 

straw by the selling price of 1 kg of straw mushrooms; 

 X2 is the standardized price of spore, which is calculated by dividing the price of 1 kg of 

spore by the selling price of 1 kg of straw mushrooms;  

X3 is the standardized fertilizer price, which is calculated by dividing the average price of 

fertilizers used by farmers to produce straw mushrooms by the selling price of 1 kg of of straw 

mushrooms;  

X4 is the cost of plant protection drugs used to produce straw mushrooms (1000 

VND/household/crop) divided by the selling price of 1 kg of straw mushrooms;  

X5 is the price of hired labor used to produce and harvest straw mushrooms in the crop, 

which is calculated as the cost of a day's labor for hiring labor divided by the selling price of 1 

kg of straw mushrooms;  

X6 is the area of land for growing straw mushrooms that have just been harvested 

(m2/crop/household). 

The economic inefficiency estimation model has the form: 

   Ui= 0 + 1 Z1 + 2 Z2 + 3 Z3 + 4 Z4 + 5Z5     (4) 

Where: 

  Ui is the economic inefficiency function of the straw mushroom farmers; k is the 

coefficient to be estimated in the model (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5);  

Z1 is the age of the head of the mushroom growing household (years);  

Z2 is the number of people in the mushroom growing household (number of 

people/household);  

Z3 is the educational level of the head of the mushroom growing household (years of 

schooling);  

Z4 is training participation (dummy variable indicates training participation, this variable 

has a value of 1 if the farmer participates in the training and 0 if the farmer does not participate 

in the training; 

Z5 is the number of years lived in a place (years). 

The research uses Frontier 4,1 software to estimate economic efficiency by the one-step 

estimation method (Coelli, 1996). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Characteristics of sampled households 

Results of a survey of 115 straw mushroom growing households showed that more than 

91% of the respondents were male. The average age of the respondents was 42 years old. The 

average level of education was 6th grade and some were illiterate. The average number of people 

in a household was 4-5 people/household. Average income/household/year was over 233 million 

VND/household/year (equivalent to 4.5 million VND/person/month). More than 91% of 

mushroom growing households had main income from agriculture. The average area of growing 

mushrooms is nearly 1,114.26 m2/household with the average land rental cost is 9.7 million 

VND/household/year. More than 56% of the mushroom growing land is home land. The number 

of crops of mushrooms in a year is an average of 8 crops/year. 2.6% of mushroom growing 

households participate in organizations and unions. Nearly 20% of mushroom growers attended 

training courses on growing mushrooms. 

Table 2a: Characteristics of survey sample in straw mushroom growing households 

Targets Frequency Minimum Maximum Mean 
Standard 
deviation 

chuẩn Age (year) 115 22 69 42.08 11.14 

Years lived in place (year) 115 15 69 41.43 11.76 

Education (years of schooling) 115 0 12 6.42 2.68 

Number of people in a household 
(people) 

115 2 8 4.30 1.14 

Income/household/year (1.000 
VND) 

115 120 1,000,000 233.618 187.485 

Land rental cost /year (1.000 
VND) 

115 0 80,000 9,686 13.961 

Land rental cost is allocated for 
last crop (1.000 VND) 

115 0 8,000 1,136 15.167 

Number of mushroom crops  per
year (year) 

115 3 12 8.06 2.91 

Number of training times (times) 115 0 5 0.36 0.86 

Area of mushroom cultivation (m2) 115 200 6,000 1,114.26 852.62 

The total amount of mushroom 
harvested last crop (kg) 

115 295 5,200 1.392 899.28 

Source: survey data, 2019 

 

Table 2b: Characteristics of survey sample in straw mushroom growing households 

Targets Frequency Percentage 
(%) Gender  115 100 

 Male 91 79.1 

 Female 24 20.9 
Marital status 
 

 115 100 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 126



 Married 
 

104 90.4 

 Not married 
 

11 9.6 
Sources of income of households 
 

 115 100 

 Agriculture 
 

105 91.3 

 Non-agriculture 
 

10 8.7 
Participation in associations 
 

 115 100 

 Participation 
 

3 2.6 

 Not participation 
 

112 97.4 
Ownership of land 
 

 115 100 

 Owned land 
 

65 56.5 

 Rented land 
 

50 43.5 
Participation in training 
 

 115 100 

 Participation 22 19.1 

 Not participation 
 

93 80.9 
Source: survey data, 2019 

3.2. Cost. revenue. and profit of mushroom farmers  

Financial efficiency analysis was based on the actual costs that mushroom growers spent 

and calculated at market prices (or actual prices). The cost-benefit analysis allowed identifying 

the actual costs that the mushroom grower spent to receive revenue from mushroom cultivation. 

The results of statistical analysis described in Table 3. Cost of rental land accounted for 3.32% of 

cost of production. Cost of input accounted (straw. spore. fertilizers. pesticides) for 88.24%. In 

cost of input, cost of straw accounted for 84.08%; the cost of spore accounted for 12.04%; The 

cost of fertilizers and the cost of pesticides was almost negligible. Cost of labor (straw making, 

mushroom growing, watering, fertilizing, spraying, ...) accounted for 11.76% of cost of 

production. The average amount of labor in mushroom harvesting was nearly 4 million 

VND/crop/household, accounting for 10.37 0%. In the production of straw mushrooms, lcost of 

labor accounted for a large proportion of the production cost structure, so farmers used owned 

labor to reduce cost of hired labor. 

Table 3. Straw mushroom production cost 

Targets 
Amount of money 

(1.000VND/crop/household) 
Percentage (%) 

- Cost of rental land 1,135.97 3.32 
- Cost of input  30,184.41 88.24 
+ Cost of straw  25,378.51 84.08 
+ Cost of spore 3,633.54 12.04 
+ Cost of fertilizers  17.22 0.06 
+ Cost of pesticides  19.17 0.06 
- Cost of hired labor  4,021.74 11.76 
+ Cost of straw making  828.26 20.59 
+ Cost of mushroom growing  2,623.13 65.22 
+ Cost of watering  523.57 13.02 
+Cost of fertilizing. spraying 499.04 12.41 
Cost of production  34,206.15 

 
89.63 

 Gross profit 26,830.46  
- Cost of harvest labor   3,955.91 10.37 
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Total cost 38,162.07 100 
Cost of owned labor  11.775.30  

Source: Author’s calculation from household survey in 2019 

 The analysis results in Table 4 showed that the average yield of harvested mushrooms was 

more than 1,391.92 kg/crop/household. The intermediate product was 1.34 kg/m2. The average 

revenue was nearly 61 million VND/crop/household at an average price sales of almost 43,000 

VND/kg. The total cost without owned labor on average was 38.162 million 

VND/crop/household. The average financial profit was nearly 23 million VND/crop/household. 

The total cost when there are owned labor was 50.645 million VND/crop/household. The 

average economic profit reached 10.391 million VND/crop/household.  

Table 4. Yield, selling price, revenue, cost and profit. 

Targets Unit Mean Minimum Maximum 
The yield of 
mushroom 

kg/crop/household 1,391.92 295 5.200 

Average yield/m2 kg/m2 1.34 0.67 2 
Average yield/straw 
roll 

kg/straw roll 1.05 0.51 1.60 

The selling price  1.000VND/kg 42.64 30 55 
Revenue 1.000VND/crop/household  61,036.62 10,325 

 
286,000 

 Total cost without 
having hired labor  

1.000VND/crop/household  38,162.07 
 

6,253.90 
 

74,973.60 
 

Financial profit 1.000VND/crop/household  22,874.55 -7,553 
 

158,237.80 
 Total cost of having 

owned labor 
1.000VND/crop/household  50,645.55 

 
11,543.90 

 
230,023.60 

 

Economic profit 1.000VND/crop/household  10,391.07 -50,023.60 
 

133,797.80 
 Source: Author’s calculation from household survey in 2019 

3.3. Stochastic frontier profit function  

To estimate the economic efficiency of straw mushroom farmers based on the Cobb-

Douglas profit function model, the variables in Table 5 were used to estimate.  

Table 5. Variables used for estimation in the marginal profit function 

Targets Units Mean Standard 
deviation Price of straw 1000VND/kg 1.12711 0.14 

Price of spore 1000VND/bag 2.487014 

 

0.25 

 Price of fertilizers  1000VND/kg 6.272174 

 

3.00 

 Cost of pesticides  1.000VND/crop/household 19.16522 

 

61.38 

 Price of labor  1000 VND/day 196.9217 

 

16.01 

 Straw land area  m2/crop/household 1,114.261 853 

Profit 1.000VND/crop/household 10,391.07 23.411 
Source: Author’s calculation from household survey in 2019 

 The results of the model estimation by the method of maximum likelihood estimation 

(MLE) were presented in Table 6. The gamma coefficient had a significance level of 1%. so the 

model had existing inefficient factors in producing straw mushrooms of the farmers (Battese and 

Corra. 1977). The coefficient γ = 0.999 in the model indicates that economic inefficiency 

explained 99% of the variation in returns.  
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Table 6. Stochastic frontier profit function estimates 

Variables Name of variables Parameters Coefficients 
Standard 

error 
Marginal profit function 

 Constant β0 -0.115ns 1.270 

X1 Price of straw β1 -0.620ns 0.564 

X2 Price of spore β2 -0.353ns 0.466 

X3 Price of fertilizer β3 0.429** 0.207 

X4 Cost of pesticides β4 -0.060* 0.004 

X5 Price of labor β5 -2.235*** 0.684 

X6 Straw land area β6 1.045*** 0.207 
Economic inefficiency function 
  Constant  0 -10.91*** 1.154 

Z1 Age of head 1 -1.266*** 0.041 

Z2 Number of people in a household 2 -1.120** 0.442 

Z3 
Education level of the household 
head 3 0.048ns 0.211 

Z4 Technical training attendance 4 -7.561*** 0.548 

Z5 Years lived in place  
5 1.506*** 0.058 

 Number of observations  115 

 Sigma - squared   32.34*** 1.734 

 Gamma   0.999*** 0.00002 
  Log of likelihood   -234.271 

 LR test   82.27 
Source: Author’s calculation from household survey in 2019 

Note: *. **. *** respectively indicate statistical significance level at 10%. 5%. 1%; ns is not 

statistically significant.  

 The model results showed that fertilizer price affected farmers' profits at the 5% 

significance level. The coefficient of the fertilizer  price variable showed that at 1% increase in 

price increases profits by 0.429%, other things being equal. Farmers used good quality fertilizers 

and high prices. The cost of pesticides affected the profit of farmers at the significance level of 

10%. The estimated coefficient of the cost of pesticides showed that at 1% increase in the cost of 

drugs results in a decrease of 0.06% in profit, other factors unchanged. According to the 

statistical outcomes, there were very few farmers growing straw mushrooms using pesticides, so 

the cost of pesticides to fake profits was negligible.  

 The estimated coefficient of hired labor price showed that a 1% increase in labor cost 

results in a 2.23% decrease in profit, all other things being equal. The estimated coefficient of the 

newly harvested mushroom growing area increased to 1%, the gain will increase to 1.04%. other 

factors unchanged. The estimated coefficients of straw and spore price were not statistically 

significant. Although, according to the statistical description in Table 3, farmers used straw 

costs, the average cost of sorghum accounted for 84.08% and 12.04% of the input costs of straw 
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mushroom production. The price of straw and spore was less volatile among farmers, so it did 

not affect the profits of the mushroom farmers. 

The analysis results also showed that the negative values of the variables in the economic 

inefficiency function had a negative relationship with the level of economic inefficiency and a 

positive relationship with the level of economic efficiency. The coefficients of the variables of 

age, training participation, number of years living on site of the household in the economic 

inefficiency function were significant at 1% level. The coefficient of the age variable indicated 

that as age increases, profits increase. Farmers with long-term experience in growing mushrooms 

will have an advantage over those who have just grown mushrooms. Farmers who participate in 

many training courses on mushroom growing techniques will have higher economic efficiency 

than those who do not participate in training. The longer the number of years they live on the 

site, the lower the profits of mushroom cultivation. Due to the peculiarity of growing straw 

mushrooms, each mushroom crop finished, the farmer has to change the place to grow 

mushrooms (it is possible to rent land or borrow land), so long-term local farmers will have 

difficulty finding new mushroom growing place. The coefficient of the number of people in the 

household in the economic inefficiency function has a significance level of 5%. The more the 

estimated coefficient of the variable number of people in the household, the higher the profit will 

be due to the reduction in the cost of hiring labor, taking advantage of family labor in idle time to 

produce straw mushrooms. The educational level variable is not statistically significant. 

In general, the price of labor and the cost of pesticides reduced the profits of mushroom 

growing households. Fertilizer price and mushroom growing area increased the profits of 

households growing straw mushroom. The factors of socio-economic characteristics positively 

affected the profits of households include: age of head, number of people in a household, and 

technical training attendance. 

3.3. Frequency distribution of economic efficiency for straw mushroom farming 

The result of frequency distribution of economic efficiency for straw mushroom farming is 

presented in Table 7. The analysis results showed that the average economic efficiency of straw 

mushroom households was 40.27%. The highest economic efficiency of households growing 

straw mushrooms was 99%. and the lowest was 0.017%. Thus, the difference in economic 

efficiency between households growing straw mushrooms was enormous.  

The level of economic efficiency from 10% to less than 50% had 26 households, 

accounting for 22.61%; Economic efficiency level below 10% had 38 farmers. accounting for 

33.04%; Economic efficiency level from 60% to 69% had eight farmers, accounting for 6.96%; 

Economic efficiency level from 90% to 99% had four farmers, accounting for 3.48%.  

Straw mushroom households had low economic efficiency because they hired a lot of labor 

at high prices, used more cost pesticides than other mushroom households, so increasing 

production costs. In addition, these households did not take part in technical training and did not 

improve production processes. Besides, the selling price of straw mushrooms also affected many 

straw mushroom households. There were households selling straw mushrooms at high prices, but 

there were also growers selling at low prices because they depended on the consumption market. 

Table 7. Frequency distribution of economic efficiency for straw mushroom farming 

EE level (%) The number fo Percent 
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household (%) 
90-<100 4 3.48 
80-<90 13 11.30 
70-<80 13 11.30 
60-<70 8 6.96 
50-<60 13 11.30 
10-<50 26 22.61 

<10 38 33.04 
Mean 40.27% 

Minimum 0.017% 
Maximum 99% 

Source: Author’s calculation from household survey in 2019 

4. CONCLUSION AND PROPOSAL  

The economic efficiency of the households growing straw mushrooms reached an average 

of 40.27%. The highest level of economic efficiency of households growing straw mushrooms 

was 99%. and the lowest was 0.017%. There is a large difference in economic efficiency across 

households.  

According to research results, the price of labor and the cost of pesticides reduced the 

profits of mushroom growing households. Fertilizer price and mushroom growing area increased 

the profits of households growing straw mushroom. The factors of socio-economic 

characteristics positively affected the profits of households include: age of head, number of 

people in a household, and technical training attendance.  

In addition. the selling price of straw mushrooms also affected many straw mushroom 

households. There were households selling straw mushrooms at high prices. but there were also 

growers selling at low prices because they depended on the consumption market.  

Straw mushrooms production households also faced many difficulties due to weather and 

disease effects. There are many farmers producing straw mushrooms at a loss in this crop. 

Local authorities need to collaborate with scientists and farmers to create high quality 

spore and organize many training courses for mushroom households so that they have knowledge 

of mushroom growing techniques as knowledge of the consumer market. 

To develop a highly effective farming of mushrooms, farmers should change the outdoor 

mushroom growing model to the indoor mushroom growing model as the indoor technique is not 

affected by the weather, saving cultivated land, reduce labor costs and reduce straw costs. 
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Introduction: 
 The agriculture sector performs food industries, printing destinations, food destinations, 
food industry destinations, and primary manufacturing food industries destinations. Relativity to 
crops and agricultural commodities and benefiting from the advantages of the union and 
international blocs, which leads to an increase in the foreign countries' earnings of foreign 
exchange. External factors that integrate with foreign trade, However, intra-regional trade still 
needs a lot of attention, as its percentage in the foreign trade of Arab countries remained below 
the hoped-for level despite the implementation of the Greater Arab Free Trade Zone Agreement, 
where the contribution of intra-regional exports to the total foreign trade of Arab countries 
amounted to about 11.3%, while it reached the percentage of the contribution of intra-regional 
imports to the total foreign trade of Arab countries is about 13.2% during the average period 
(2015-2019). 
Research problem: 
 Egypt, Libya and Sudan consider an important part of the Arab world, as the combined 
area of these countries is about 4.6 million km2, while their population is about 149.1 million, 
representing about 34.9% of the total population of the Arab world, which is about 426.9 million 
people in 2019. The agricultural sector in these countries is one of the most important sectors of 
national economic activity, which these countries depend on to obtain food from the agricultural 
sector, as this sector contributed to the gross domestic product in Egypt, Sudan and Libya, 
respectively, by about 11%, 20.2%, 1.6% during the year 2019, However, one of the main 
challenges facing the Arab world is food security. Despite the availability of natural resources 
from land, water and human resources, Arab agriculture has not achieved the targeted increase in 
production to meet the demand for food, and consequently the food gap has widened and the 
Arab countries are importing their needs from the main food commodities, which prompted these 
countries to increase their interest in providing their food needs and increasing the production of 
the agricultural sector, and the search for inter-economic integration relations between them to 
increase the net return of foreign trade. 
Research objectives:  
 This research aims to measure the impact of economic integration between Egypt, 
Sudan and Libya on the intra-trade of the most important crops and agricultural commodities 
during the period (2008-2019) through studying: 
1- The development of intra-Egyptian agricultural trade with both Sudan and Libya during the 
period (2008-2020). 
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2- The development of exports and imports of the most important crop groups and agricultural 
commodities to and from Sudan and Libya during the period (2008-2019). 
3- Measuring the impact of inter-agricultural integration of the most important crop groups and 
agricultural commodities in the light of economic integration between Egypt, Sudan and Libya 
during the average period (2008-2019). 
Research methodology and data sources: 
 To achieve the reseaech objectives, the research relied on both descriptive and 
quantitative statistical analysis methods, where some statistical analytical methods were used, 
such as time series analysis and the general trend to identify the trends of intra-trade for export 
study crops and commodities. Arab Agricultural Development, foreign trade bulletins issued by 
the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, in addition to the database of the 
Central Agency for Public Mobilization and Statistics on the website, and the database of the 
Food and Agriculture Organization of the World (FAO), some Arab and foreign research, letters, 
studies and scientific books related to the topic of the research were also used. 
 

Results and disscusions 

First: The development of the Egyptian agricultural foreign trade with Sudan and Libya 
during the period (2008 - 2020): 
 A study of the development of the value of the Egyptian agricultural exports to Sudan 
during the period (2008-2020) revealed that it decreased from about $ 32.23 million in 2008 to 
about $ 13.29 million in 2020, a decrease of about $ 19.04 million , representing about 58.9% of 
its value in 2008, as it ranged the value of intra-Egyptian agricultural exports to Sudan ranged 
between a minimum of about $ 0.45 million in 2017 and a maximum of about $ 52.64 million in 
2009. 
 By estimating the general trend function of the development of the value of intra-
Egyptian agricultural exports to the Egyptian Sudan during the period (2008-2020), it was found 
that it took a general decreasing trend of about $ 3.445 million, representing about 12.3% of the 
annual average of about $ 27.99 million. A study of the development of the value of the Egyptian 
agricultural imports between Sudan during the period (2008-2020) also showed that it increased 
from about $ 45.58 million in 2008 to about $ 93.38 million in 2020, an increase of about $ 47.8 
million , representing about 104.9% of its value in 2008. The value of intra-Egyptian agricultural 
imports to Sudan ranged between a minimum of about $ 8.61 million in 2015 and a maximum of 
about $ 118.41 million in 2019. By estimating the general trend function of the development of 
the value of the Egyptian agricultural imports between Egypt and Sudan during the period (2008-
2020), it was found that it took a general increasing trend that amounted to about $ 6.273 million, 
representing about 11.6% of the annual average of about $ 54 million - tables (1), (2). 
 A study of the development of the value of intra-Egyptian agricultural exports to Libya 
during the period (2008-2020) revealed that it decreased from about $ 70.65 million in 2008 to 
about $ 18.34 million in 2020, with a decrease of about $ 52.31 million, representing about 74% 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 134



 

of its value in 2008. The value of intra-Egyptian agricultural exports to Libya ranged between a 
minimum of about $ 18.34 million in 2020 and a maximum of about $ 201.08 million in 2010. 
 By estimating the general trend function of the development of the value of intra-
Egyptian agricultural exports to Egypt during the period (2008-2020), it was found that it took a 
general decreasing trend of about $ 8.366 million, representing about 9.4% of the annual average 
of about $ 88.57 million, as shown by the study of the evolution of the value of the intra-
Egyptian agricultural imports to Libya during the period (2008-2020) reached a maximum of 
about $ 2.13 million in 2013. By estimating the general trend function of the development of the 
value of the inter-Egyptian agricultural imports to Egypt during the period (2008-2020), it was 
found that it took a general decreasing trend of about $ 0.113 million, representing about 20.1% 
of the annual average of about $ 0.56 million - tables (1), (2). 

 
Table (1): The development of intra-Egyptian agricultural trade with Sudan and Libya in one million dollars 
during the period (2008-2020) 

Year 
Intra-Egyptian agricultural trade with Sudan Intra-Egyptian agricultural trade with Libya 

 

Exports Imports 
Trade exchange 

 
Exports Imports 

Trade exchange 
 

2008 32.33 45.58 77.91 70.65 0.06 70.71 

2009 52.64 42.36 94.99 90.34 1.41 91.75 

2010 50.81 35.76 86.57 201.08 0.20 201.28 

2011 32.28 21.76 54.04 47.01 0.85 47.86 

2012 31.88 14.87 46.75 144.85 1.24 146.09 

2013 42.65 46.87 89.52 171.08 2.13 173.21 

2014 31.85 45.81 77.65 141.31 0.66 141.97 

2015 34.49 8.61 43.11 72.98 0.73 73.72 

2016 27.99 43.37 71.35 63.28 0.00 63.28 

2017 0.45 76.84 77.29 28.12 0.00 28.12 

2018 0.75 108.43 109.17 66.59 0.00 66.59 

2019 12.44 118.41 130.85 35.76 0.00 35.76 

2020 13.29 93.38 106.67 18.34 0.00 18.34 

Average 27.99 54.00 81.99 88.57 0.56 89.13 
Source: Compiled and calculated from: 
1- The Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Foreign Trade Bulletin, miscellaneous issues. 
2- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: www.capmas.gov.eg 

 

Table (2): General trend functions of the development of intra-Egyptian agricultural trade with Sudan and 
Libya in million dollars during the average period (2008-2020) 

Depend variable Model Mean Growth 
rate R2 F 

Egyptian agricultural exports to Sudan 
 

Ŷ1= 52.1 – 3.445 T 

 
                             (-4.36)*                                                        27.99 -12.3 0.633 19.0** 

Sudanese agricultural imports to Egypt 
Ŷ1= 10.09 + 6.273 T 

 
                             (3.26)**                                                        54.00 11.6 0.491 10.6** 

Egyptian agricultural exports to Libya Ŷ1= 145.59 – 8.366 T 88.57 -9.4 0.307 4.9* 
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                             (-2.21)*                                                       

Libyan agricultural imports to Egypt 
 

Ŷ1= 1.43 - 0.113 T 

 
                            (-2.79)**                                                        0.56 -20.1 0.415 7.8** 

Source: collected and calculated from data tables (1) by research. 
**: Significant at 0.01             *: Significant at 0.05 
 
Second: Intra-trade of the most important agricultural groups and commodities between 
Egypt , Sudan and Libya: 
 This part of the research deals with the development of intra-agricultural trade of the 
most important crops and agricultural commodities between Egypt , Sudan and Libya during the 
period (2008-2019) - Table (3). 
1- Evolution of the value of Egyptian agricultural exports of the most important crops and 
agricultural commodities to Sudan: 
a – Grain: 
 By studying the evolution of the value of Egyptian grain exports to Sudan during the 
period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 20053 thousand in 
2010 and a minimum of about $ 49.9 thousand in 2019. It amounted to about $ 1212 thousand, 
representing about 21.3% of the annual average of about $ 5699 thousand, where the coefficient 
of determination was about 0.405, which indicates that about 40.5% of the changes in the 
Egyptian exports of grain to Sudan are due to the factor of time and the rest of the percentage is 
due to factors other than time. 
b- Oilseeds: 
 By studying the evolution of the value of Egyptian exports of oilseeds to Sudan during 
the period (2008-2019), it was found that they reached a maximum of about $ 567.3 thousand in 
2015, and it was also found that they moved in a general, increasing, and statistically significant 
trend at the level of morality 0.05, which amounted to about $ 6.92 thousand, representing about 
7.3 % of the annual average of about $ 95.2 thousand, where the coefficient of determination was 
about 0.31, which indicates that about 31% of the changes in the Egyptian exports of oilseeds to 
Sudan are due to the factor of time and the rest of the percentage is due to factors other than 
time. 
c- vegetable oils: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of vegetable oils to 
Sudan during the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 
96,142 thousand in 2014 and a minimum of about $ 59.6 thousand in 2018. , it amounted to 
about $ 720.8 thousand, representing about 6.6% of the annual average of about $ 10,851 
thousand, where the coefficient of determination was about 0.742, which indicates that about 
74.2% of the changes in the Egyptian exports of vegetable oils to Sudan are due to the factor of 
time and the rest of the percentage is due to factors other than time. 
d- legumes: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of legumes to Sudan 
during the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 7,588 
thousand in 2010 and a minimum of about $ 184 thousand in 2018. It amounted to about $ 392.4 
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thousand, representing about 17.1% of the annual average of about $ 2288 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.314, which indicates that about 31.4% of the changes in 
Egyptian exports of legumes to Sudan are due to the factor of time and the rest of the percentage 
is due to factors other than time. 
e - Tubers 
 By studying the development of the value of the Egyptian exports of tubers to Sudan 
during the period (2008-2019), it was found that they reached a maximum of about $ 1892 
thousand in 2011, and it was also found that they headed a general decreasing trend, statistically 
significant at the level of morality 0.05, amounting to about $ 95.9 thousand, representing about 
16.8% from the annual average of about 570 thousand dollars, where the coefficient of 
determination reached about 0.327, which indicates that about 32.7% of the changes in the 
Egyptian exports of tubers to Sudan are due to the factor of time and the rest of the percentage is 
due to factors other than time. 
f- Vegetables: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of vegetables to Sudan 
during the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 4426 
thousand in 2012 and a minimum of about $ 40.4 thousand in 2017. It amounted to about $ 181.1 
thousand, representing about 16.1% of the annual average of about $ 1128 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.361, which indicates that about 36.1% of the changes in 
Egyptian exports of vegetables to Sudan are due to the factor of time and the rest of the 
percentage is due to factors other than time. 
g – Fruit: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of fruits to Sudan during 
the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of 149,931 thousand 
dollars in 2015 and a minimum of about $ 638 thousand in 2018. It amounted to about $ 17,230 
thousand, representing about 71.2% of the annual average of about $ 24,205 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.503, which indicates that about 50.3% of the changes in 
the Egyptian exports of fruits to Sudan are due to the factor of time and the rest of the percentage 
is due to factors other than time. 
h - live animals: 
 By studying the evolution of the value of Egyptian exports of live animals to Sudan 
during the period (2008-2019), it was found that it reached a maximum of about $ 117 thousand 
in 2009, and it was also found that it headed a general and statistically significant decreasing 
trend at the level of morality 0.05, which amounted to about $ 7.64 thousand, representing about 
47.7 % of the annual average of about $ 16 thousand, where the coefficient of determination was 
about 0.319, which indicates that about 31.9% of the changes in the Egyptian exports of live 
animals to Sudan are due to the factor of time and the rest of the percentage is due to factors 
other than time. 
i- Meat: 
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 By studying the development of the value of Egyptian meat exports to Sudan during the 
period (2008-2019), it was found that it reached a maximum of about $ 1438.4 thousand in 2016, 
and it was also found that it headed a general, increasing, and statistically significant trend at the 
level of morality 0.05, amounting to about $ 24.52 thousand, representing about 19.8% From the 
annual average of about $ 123.6 thousand, where the coefficient of determination was about 
0.361, which indicates that about 36.1% of the changes in the Egyptian exports of meat to Sudan 
are due to the factor of time and the rest of the percentage is due to factors other than time. 
j- Dairy: 
 By studying the evolution of the value of Egyptian dairy exports to Sudan during the 
period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 5,482 thousand dollars 
in 2016 and a minimum of about $ 1.3 thousand in 2018. It amounted to about $ 126.3 thousand, 
representing about 11.1% of the annual average of about $ 1142 thousand, where the coefficient 
of determination was about 0.319, which indicates that about 31.9% of the changes in the 
Egyptian exports of milk to Sudan are due to the factor of time and the rest of the percentage is 
due to factors other than time. 
k- Sugar: 
 By studying the development of the value of Egyptian sugar exports to Sudan during 
the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 95088 thousand in 
2016 and a minimum of about $ 55 thousand in 2008. It amounted to about $ 1892 thousand, 
representing about 9.4% of the annual average of abou$ 20098 thousand, where the coefficient of 
determination was about 0.429, which indicates that about 42.9% of the changes in the Egyptian 
exports of sugar to Sudan are due to the factor of time and the rest of the percentage is due to 
factors other than time. 

 
Table (3): General trend functions of the development of Egyptian agricultural exports to Sudan during the 
period (2008 - 2019) 

Depend variable Model mean Growth 
rate R2 F 

Cearals Ŷ1= 13580 - 1212 T 

 
                                           (-2.61)*                        5699 -21.3 0.405 6.8*

Oilseeds Ŷ1= 14.43 + 6.92 T 

 
                                           (2.12)*                                                        95.2 7.3 0.31 4.5*

Oils Ŷ1= 8011 – 720.8 T 

 
                                          (-5.36)**                                                        10851 -6.6 0.742 28.8**

Legumes Ŷ1= 4405 – 392.4 T 

 
                                           (-2.14)*                                                        2288 -17.1 0.314 4.6*

Tubers Ŷ1= 1194 – 95.9 T 

 
                                           (-2.21)*                                                        569.6 -16.8 0.327 4.9*

Vegtables Ŷ1= 2121 – 181.1 T 

 
                                           (-2.38)*                                                       1128 -16.1 0.361 5.6*

Fruits Ŷ1= 39280 + 17230 T 

 
                                           (3.18)**                                                        24205 71.2 0.503 10.1**

Live animals Ŷ1= 76.19 – 7.64 T 

 
                                           (-2.17)*                                                        16.0 -47.7 0.319 4.7*

Meat Ŷ1= 78.99 + 24.52 T 123.6 19.8 0.361 5.6*
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                                           (2.38)*                                                        

Dairy Ŷ1= 1705 – 126.3 T 

 
                                           (-2.16)*                                                        1142 -11.1 0.319 4.7*

Sugar Ŷ1= 1967 + 1892 T 

 
                                           (2.74)*                                                        20098 9.4 0.429 7.5*

  
Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
3- The website of the foreign trade map: www.trademap.org 
 
2- Evolution of the value of Egyptian agricultural exports of the most important crops and 
agricultural commodities to Libya 
a – Grain: 
 By studying the evolution of the value of Egyptian grain exports to Libya during the 
period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of 67,285 thousand dollars 
in 2013 and a minimum of about 2,204 thousand dollars in 2014. It amounted to about 3484 
thousand dollars, representing about 16.6% of the annual average of about 21,011 thousand 
dollars, where the coefficient of determination was about 0.332, which indicates that about 
33.2% of the changes in the Egyptian exports of grain to Libya are due to the factor of time, and 
the rest of the percentage is due to factors other than time. table (4). 
b- Oilseeds: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of oilseeds to Libya 
during the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 4786 
thousand in 2011 and a minimum of about $ 401 thousand in 2008 , amounted to about $ 255 
thousand, representing about 11.1% of the annual average of about $ 2301 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.467, which indicates that about 46.7% of the changes in 
Egyptian exports of oilseeds to Libya are due to the factor of time and the rest of the percentage 
is due to factors other than time. 
c- Vegetable oils: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of vegetable oils to 
Libya during the period (2008-2019), it was found that they reached a maximum of about $ 
52,421 thousand in 2012, and it was also found that they headed a general statistically significant 
decreasing trend at the level of morality 0.05, which amounted to about $ 3268 thousand, 
representing about 15.1 % of the annual average of about $ 21,669 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.378, which indicates that about 37.8% of the changes in 
the Egyptian exports of vegetable oils to Libya are due to the factor of time, and the rest of the 
percentage is due to factors other than time. 
d- Legumes: 
 By studying the evolution of the value of Egyptian exports of legumes to Libya during 
the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 26,377 thousand in 
2011 and a minimum of about $ 821 thousand in 2013. It amounted to about $ 1394 thousand, 
representing about 10.5% of the annual average of about $ 13,288 thousand, where the 
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coefficient of determination was about 0.349, which indicates that about 34.9% of the changes in 
the Egyptian exports of legumes to Libya are due to the factor of time and the rest of the 
percentage is due to factors other than time. 
e – Tubers: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of tubers to Libya during 
the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 7,830 thousand in 
2011 and a minimum of about $ 3 thousand in 2013. It amounted to about $ 427.2 thousand, 
representing about 18.6% of the annual average of about $ 2297 thousand, where the coefficient 
of determination was about 0.329, which indicates that about 32.9% of the changes in Egyptian 
exports of tubers to Libya are due to the factor of time and the rest of the percentage is due to 
factors other than time. . 
f-Vegetables: 
 By studying the evolution of the value of Egyptian exports of vegetables to Libya 
during the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 40,921 
thousand in 2014 and a minimum of about $ 1826 thousand in 2018. It amounted to about $ 2314 
thousand, representing about 13.1% of the annual average of about $ 17,722 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.343, which indicates that about 34.3% of the changes in 
Egyptian exports of vegetables to Libya are due to the factor of time and the rest of the 
percentage is due to factors other than time. 
g- Fruit: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of fruit to Libya during 
the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 15,067 thousand in 
2014 and a minimum of about $ 955 thousand in 2018. It amounted to about $ 804 thousand, 
representing about 12.7% of the annual average of about $ 6329.7 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.462, which indicates that about 46.2% of the changes in 
the Egyptian exports of fruit to Libya are due to the factor of time and the rest of the percentage 
is due to factors other than time. 
h - Live animals: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of live animals to Libya 
during the period (2008-2019), it was found that it reached a maximum of about $ 532 thousand 
in 2012, and it was also found that it headed a general statistically significant decreasing trend at 
the level of morality 0.05, which amounted to about $ 23.7 thousand, representing about 18.6 % 
of the annual average of about $ 127.5 thousand, where the coefficient of determination was 
about 0.359, which indicates that about 35.9% of the changes in the Egyptian exports of live 
animals to Libya are due to the factor of time and the rest of the percentage is due to factors other 
than time. 
i- Meat: 
 By studying the development of the value of Egyptian exports of meat to Libya during 
the period (2008-2019), it was found that it reached a maximum of about $ 810 thousand in 
2008, and it was also found that it headed a general and statistically significant decreasing trend 
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at the level of morale 0.05, amounting to about 43.2 thousand dollars, representing about 25.8% 
From the annual average of about $ 167.5 thousand, where the coefficient of determination was 
about 0.365, which indicates that about 36.5% of the changes in the Egyptian exports of meat to 
Libya are due to the factor of time, and the rest of the percentage is due to factors other than 
time. 
k- Dairy: 
 By studying the development of the value of Egyptian dairy exports to Libya during the 
period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 93135 thousand in 
2010 and a minimum of about $ 5720 thousand in 2008. It amounted to about $ 533 thousand, 
representing about 10% of the annual average of about $ 53,497 thousand, where the coefficient 
of determination was about 0.45, which indicates that about 45% of the changes in the Egyptian 
exports of milk to Libya are due to the factor of time and the rest of the percentage is due to 
factors other than time. 
i- Sugar: 
 By studying the evolution of the value of Egyptian sugar exports to Libya during the 
period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 51,580 thousand in 
2016 and a minimum of about $ 272 thousand in 2008. It amounted to about $ 2197 thousand, 
representing about 10.2% of the annual average of about $ 21,577 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.327, which indicates that about 32.7% of the changes in 
the Egyptian exports of sugar to Libya are due to the factor of time and the rest of the percentage 
is due to factors other than time. 
Table (4): General trend functions of the development of Egyptian agricultural exports to Libya during the 
period (2008 - 2019) 

Depend variable Model Mean Growth rate R2 F 

Cearals Ŷ1= 44330 - 3484 T 

 
                                     (-2.23)*                                                        21011 -16.6 0.332 5.0*

Oilseeds Ŷ1= 3956 - 255 T 

 
                                   (-2.96)**                                                        2301 -11.1 0.467 8.8**

Oils Ŷ1= 44580 - 3268 T 

 
                                    (-2.46)*                                                        21669 -15.1 0.378 6.1*

Legumes Ŷ1= 22020 - 1394 T 

 
                                     (-2.32)*                                                        13288 -10.5 0.349 5.4*

Tubers Ŷ1= 5132 – 427.2 T 

 
                                    (-2.21)*                                                        2297 -18.6 0.329 4.9*

Vegtables Ŷ1= 6263 + 2314 T 

 
                                     (2.28)*                                                        17722 13.1 0.343 5.2*

Fruits Ŷ1= 10640 - 804 T 

 
                                   (-2.93)**                                                        6330 -12.7 0.462 8.6**

Live animals Ŷ1= 280.8 – 23.7 T 

 
                                     (-2.37)*                                                        127.5 -18.6 0.359 5.6*

Meat Ŷ1= 437.5 – 43.2 T 

 
                               (-2.40)*                                                        167.5 -25.8 0.365 5.7*

Dairy Ŷ1= 91470 - 533 T 

 
                                  (-2.86)*                                                        53497 -10.0 0.45 8.2**
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Sugar Ŷ1= 10630 + 2197 T 

 
                                      (2.21)*                                                        21577 10.2 0.327 4.9*

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
3- The website of the foreign trade map: www.trademap.org 

 

3- Evolution of the value of Sudanese agricultural exports of the most important crops and 
agricultural commodities to Egypt: 
a – Grain: 
 By studying the development of the value of Sudanese grain exports to Egypt during 
the period (2008-2019), it was found that they reached a maximum of about $ 33 thousand in 
2013, and it was also found that they moved in a general and statistically significant increasing 
trend at the level of morality 0.01, it amounted to about $ 2.537 thousand, representing about 
21.1% from the annual average of about $ 12 thousand, where the coefficient of determination 
reached about 0.484, which indicates that about 48.4% of the changes in Sudanese exports of 
grain to Egypt are due to the factor of time, and the rest of the percentage is due to factors other 
than time - table (5).  
b- Oilseeds 
 By studying the development of the value of Sudanese exports of oilseeds to Egypt 
during the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 90027 
thousand in 2017 and a minimum of about $ 4 thousand in 2011. , amounted to about $m8179 
thousand, representing about 32.9% of the annual average of about $ 24,896 thousand, where the 
coefficient of determination was about 0.714, which indicates that about 71.4% of the changes in 
Sudanese exports of oilseeds to Egypt are due to the factor of time and the rest of the percentage 
is due to factors other than time. 
c- Vegetable oils: 
 By studying the development of the value of Sudanese exports of vegetable oils to 
Egypt during the period (2008-2019), it was found that they reached a maximum of about $ 1767 
thousand in 2012. % of the annual average of about $ 178.5 thousand, where the coefficient of 
determination was about 0.319, which indicates that about 31.9% of the changes in the Sudanese 
exports of vegetable oils to Egypt are due to the factor of time and the rest of the percentage is 
due to factors other than time. 
d- Legumes: 
 By studying the development of the value of Sudanese exports of legumes to Egypt 
during the period (2008-2019), it was found that they reached a maximum of about $ 3,307 
thousand in 2016, and it was also found that they moved in a general and statistically significant 
increasing trend at the level of morale 0.05, amounting to about $ 172.7 thousand, representing 
about 27.7% from the annual average of about $ 624.4 thousand, where the coefficient of 
determination was about 0.302, which indicates that about 30.2% of the changes in Sudanese 
exports of legumes to Egypt are due to the factor of time, and the rest of the percentage is due to 
factors other than time. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 142



 

 

e - Tubers: 
 By studying the development of the value of Sudanese exports of tubers to Egypt 
during the period (2008-2019), it was found that it reached a maximum of about $ 4508 thousand 
in 2013, and it was also found that it headed a general decreasing trend, statistically significant at 
the level of morality 0.05, amounting to about $ 77.3 thousand, representing about 16.3% From 
the annual average of about $ 475.7 thousand, where the coefficient of determination was about 
0.32, which indicates that about 32% of the changes in Sudanese exports of tubers to Egypt are 
due to the factor of time, and the rest of the percentage is due to factors other than time. 
f-Vegetables: 
 By studying the development of the value of Sudanese exports of vegetables to Egypt 
during the period (2008-2019), it was found that it reached a maximum of about $ 265 thousand 
in 2012, and it was also found that it moved in a general and statistically significant decreasing 
trend at the level of morality 0.05, amounting to about $ 13.9 thousand, representing about 
51.5% From the annual average of about 26.9 thousand dollars, where the coefficient of 
determination was about 0.313, which indicates that about 31.3% of the changes in Sudanese 
exports of vegetables to Egypt are due to the factor of time, and the rest of the percentage is due 
to factors other than time. 
g- Fruit: 
 By studying the development of the value of Sudanese exports of fruits to Egypt during 
the period (2008-2019), it was found that they reached a maximum of about $ 3296 thousand in 
2016, and it was found that they moved in a general and statistically significant increasing trend 
at the level of morality 0.05, amounting to about $ 171.8 thousand, representing about 29.5% of 
the total value of Sudanese fruit exports to Egypt. The annual average of about $ 582.9 thousand, 
where the coefficient of determination was about 0.372, which indicates that about 37.2% of the 
changes in Sudanese exports of fruit to Egypt are due to the factor of time, and the rest of the 
percentage is due to factors other than time. 
h -Live animals: 
 By studying the evolution of the value of Sudanese exports of live animals to Egypt 
during the period (2008-2019), it was found that it ranged between a maximum of $ 230.7 
million in 2016 and a minimum of about $ 324 thousand in 2008 , amounted to about $ 4519 
thousand, representing about 11.7% of the annual average of about $ 38.6 million, where the 
coefficient of determination was about 0.459, which indicates that about 45.9% of the changes in 
Sudanese exports of live animals to Egypt are due to the factor of time and the rest of the 
percentage is due to factors other than time. 
i- Meat: 
 By studying the development of the value of Sudanese meat exports to Egypt during 
the period (2008-2019), it was found that they reached a maximum of about $ 37,735 thousand in 
2017, and it was also found that they moved in a general and statistically significant increasing 
trend at the level of morale 0.01, amounting to about $ 3196 thousand, representing about 33.4% 
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from the annual average of about $ 9566 thousand, where the coefficient of determination 
reached about 0.651, which indicates that about 65.1% of the changes in Sudanese exports of 
meat to Egypt are due to the factor of time, and the rest of the percentage is due to factors other 
than time. 
k- Dairy: 
 By studying the development of the value of Sudanese dairy exports to Egypt during 
the period (2008-2019), it was found that it reached a maximum of about $ 55 thousand in 2012, 
and it was also found that it moved in a general and statistically significant decreasing trend at 
the level of morality 0.05, which amounted to about $ 10.96 thousand, representing about 
109.1% from the annual average of about 10 thousand dollars, where the coefficient of 
determination was about 0.266, which indicates that about 26.6% of the changes in Sudanese 
exports of milk to Egypt are due to the factor of time, and the rest of the percentage is due to 
factors other than time. 
l- Sugar: 
 By studying the development of the value of Sudanese sugar exports to Egypt during 
the period (2008-2019), it was found that it reached a maximum of about $ 400 thousand in 
2010, and it was also found that it headed a general and statistically significant decreasing trend 
at the level of morality 0.05, amounting to about $m55.22 thousand, representing about 143.1% 
From the annual average of about $ 38.6 thousand, where the coefficient of determination was 
about 0.318, which indicates that about 31.8% of the changes in Sudanese exports of sugar to 
Egypt are due to the factor of time, and the rest of the percentage is due to factors other than 
time. 
 

Table (5): General trend functions of the development of Sudanese agricultural exports to Egypt during the 
period (2008 - 2019) 

Depend variable Model mean Growth 
rate R2 F 

Cearals Ŷ1= 0.474 + 2.537 T 

 
                                           (3.06)**                                                        12.0 21.1 0.484 9.4**

Oilseeds Ŷ1= 28270 + 8179 T 

 
                                           (4.99)**                                                        24896 32.9 0.714 24.9**

Oils Ŷ1= 529.4 – 55.5 T 

 
                                           (-2.17)*                                                        178.5 -31.1 0.319 4.7*

Legumes Ŷ1= 380.9 + 172.7 T 

 
                                           (2.08)*                                                        624.4 27.7 0.302 4.3*

Tubers Ŷ1= 816.4 – 77.3 T 

 
                                           (-2.17)*                                                        475.7 -16.3 0.32 4.7*

Vegtables Ŷ1= 133.7 – 13.9 T 

 
                                           (-2.14)*                                                        26.9 -51.5 0.313 4.6*

Fruits Ŷ1= 534 + 171.8 T 

 
                                           (2.44)*                                                        582.9 29.5 0.372 5.9*

Live animals Ŷ1= 4936 + 4519 T 

 
                                           (2.91)**                                                        38603 11.7 0.459 8.5**

Meat Ŷ1= 11210 + 3196 T 9566 33.4 0.651 18.6**
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                                           (4.32)**                                                        

Dairy Ŷ1= 108.4 – 10.96 T 

 
                                           (-1.93)*                                                        10.0 -109.1 0.266 3.6*

Sugar Ŷ1= 497.7 – 55.22 T 

 
                                           (-2.16)*                                                        38.6 -143.1 0.318 4.7*

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
3- The website of the foreign trade map: www.trademap.org 
 
Third: Intra-agricultural trade of the most important crop groups and agricultural 
commodities in the light of economic integration between Egypt, Sudan and Libya during 
the average period (2008-2019): 
 Perhaps joining an economic integration leads to an increase in the flow of foreign 
trade to the integration countries by increasing the inter-agricultural exports, which leads to an 
increase in the volume of intra-regional trade of the Egyptian-Sudanese-Libyan integration 
countries and thus increasing the self-sufficiency ratio of the intra-agricultural trade crops, and 
this part includes a study of the impact of the economic integration between these countries 
depends on the most important crops and commodities of the intra-agricultural trade between 
them. 
1- The effect of inter-agricultural integration on the cereal group: 
 The results of table (6) show that it is possible to increase the volume of intra-regional 
trade of Egypt, Sudan and Libya by increasing the exports of the group of grains among the 
integration countries by an amount of about $ 68.1 million, representing about 39.6% of the 
exports of the intra-group grains of the integration countries during the study period. The total 
trade of the grain group increased by about 1.2%, as Egypt ranked first in the value of the impact 
of agricultural integration with about $ 49.8 million, representing about 32.8% of its intra-
regional exports of the grain group, followed by Sudan with about $ 17.1 million, representing 
about 85.8%, and then Libya with about $ 1.2 million during the average period (2008-2019). 
  
Table (6): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the group of grains in million dollars 
during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integratio

n effect 
value 

Ratio of 
integratio
n effect 
value 

 
 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 201.74 4176.45 4378 151.94 7.35 159 49.8 32.8 

Sudan 36.93 755.33 792 19.88 12.42 32 17.1 85.8 

Lybia 1.19 732.72 734 0.00 11.53 12 1.2 0.00 

Total 239.87 5664.50 5904 171.81 31.30 203 68.1 39.6 
Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
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2- The effect of inter-agricultural integration on the oilseed group: 
 Table (7) show that the volume of intra-regional trade with Egypt, Sudan and Libya 
could be increased by increasing the exports of the oilseed group among the integration countries 
by an amount of about $ 412.4 million, representing about 516.3% of the exports of the intra-
group oilseeds of the integration countries during the study period. Reducing the total trade 
volume of the oilseed group by about 27.8%, as Sudan ranked first in the value of the impact of 
agricultural integration by about $ 331.9 million, representing about 638.2% of its inter-exports 
for the oilseeds group, followed by Egypt with about $ 80.5 million, representing about 288.7%, 
then Libya with about $0.02 million, representing about 193.3% of its intra-regional exports of 
oilseeds during the average period (2008-2019). 
 
Table (7): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the oilseed group in million dollars 
during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 108.33 956.51 1065 27.87 20.86 49 80.5 288.7 
Sudan 383.95 2.87 387 52.01 0.83 53 331.9 638.2 
Lybia 0.03 30.13 30 0.01 1.13 1 0.02 193.3 
Total 492.30 989.51 1482 79.88 22.82 103 412.4 516.3 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
 
3- The effect of inter-agricultural integration on the group of vegetable oils: 
 Table (8) show that the volume of intra-regional trade with Egypt, Sudan and Libya can 
be increased by increasing the exports of vegetable oils among the integration countries by an 
amount of about $ 52.2 million, representing about 39.4% of the exports of the intra-group 
vegetable oils of the integration countries during the study period. Reducing the total trade 
volume of the vegetable oil group by about 3%, as Egypt ranked first in the value of the impact 
of agricultural integration by about $ 42 million, representing about 32.2% of its inter-exports for 
the vegetable oils group, followed by Sudan with about $ 8.7 million, representing about 
545.3%, then Libya with about $ 1.4 million, representing about 1650.5% of its intra-regional 
exports of vegetable oils during the average period (2008-2019). 
 
Table (8): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the group of vegetable oils in million 
dollars during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 172.63 1272.83 1445 130.61 6.96 138 42.0 32.2 
Sudan 10.34 110.05 120 1.60 12.92 15 8.7 545.3 
Lybia 1.51 199.08 201 0.09 79.26 79 1.4 1650.5 
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Total 184.48 1581.95 1766 132.30 99.14 231 52.2 39.4 
Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 

4- The effect of inter-agricultural integration on the legume group: 
 The results of table (9) show that it is possible to increase the volume of intra-regional 
trade of Egypt, Sudan and Libya by increasing the exports of the group of legumes between the 
integration countries by an amount of about $ 56.1 million, representing about 58.9% of the 
exports of the group of inter-legumes to the integration countries during the study period. The 
total trade of the legume group increased by about 9.2%, as Egypt ranked first in the value of the 
impact of agricultural integration with about $ 47.4 million, representing about 51.5% of its 
inter-exports for the group of legumes, followed by Sudan with about $ .7 million, representing 
about 270.5%, and then Libya with about 0.02 million dollars for a group of legumes during the 
average period (2008-2019). 
 
Table (9): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the group of legumes in million 
dollars during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 139.46 386.03 525 92.07 6.40 98 47.4 51.5 
Sudan 11.95 64.90 77 3.22 2.65 6 8.7 270.5 
Lybia 0.02 8.67 9 0.00 10.47 10 0.02 0.0 
Total 151.42 459.60 611 95.29 19.52 115 56.1 58.9 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
 
5- The effect of inter-agricultural integration on tubers group: 
 It was found from the results of table (10) that it was possible to increase the volume of 
intra-regional trade of Egypt, Sudan and Libya by increasing the exports of the group of tubers 
between the integration countries by an amount of about $ 133.3 million, representing about 
167.6% of the exports of the intra-group tubers of the integration countries during the study 
period. The total trade of the group of tubers by about 38.5%, as Egypt ranked first in the value 
of the impact of agricultural integration with about $ 132.6 million, representing about 167.6% 
of its inter-exports for the group of tubers, followed by Sudan with about $ 0.4 million, 
representing about 586.7%, then Libya with about 0.4 million dollars, representing about 96.4% 
of its intra-group exports of tubers during the average period (2008-2019). 
 
Table (10): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the group of tubers in million 
dollars during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade Integration Ratio of 
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 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

effect 
value 

integration 
effect 
value 

 
Egypt 211.68 117.11 329 79.10 0.41 80 132.6 167.6 
Sudan 0.42 7.79 8 0.06 0.14 0 0.4 586.7 
Lybia 0.73 8.77 10 0.37 0.69 1 0.4 96.4 
Total 212.83 133.68 347 79.53 1.24 81 133.3 167.6 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
 
6- The impact of inter-agricultural integration on the group of vegetables: 
 The results of table (11) show that it is possible to increase the volume of intra-regional 
trade of Egypt, Sudan and Libya by increasing the exports of the vegetables group among the 
integration countries by an amount of about $ 462.4 million, representing about 179.3% of the 
exports of the intra-group vegetables of the integration countries during the study period. The 
total trade of the vegetables group increased by about 55.6%, as Egypt ranked first in the value 
of the impact of agricultural integration with about $ 454.2 million, representing about 176.5% 
of its inter-vegetable exports, followed by Sudan with about $ 8 million, representing about 
1573%, and then Libya with about $ 0.2 million, representing about 308.4% of its intra-group 
exports of vegetables during the average period (2008-2019). 
 
Table (11): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the vegetables group in million 
dollars during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 711.62 56.71 768 257.38 0.98 258 454.2 176.5 
Sudan 8.47 10.01 18 0.51 0.77 1 8.0 1573.0 
Lybia 0.28 44.86 45 0.07 31.26 31 0.2 308.4 
Total 720.37 111.57 832 257.95 33.01 291 462.4 179.3 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
 
7- The effect of inter-agricultural integration on the fruit group: 
 The results of Table (12) show that the volume of intra-regional trade of Egypt, Sudan 
and Libya can be increased by increasing the exports of the fruit group among the integration 
countries by an amount of about $ 917.8 million, representing about 251.9% of the exports of the 
intra-group fruits of the integration countries during the study period. The total trade of the fruit 
group increased by about 53.8%, as Egypt ranked first in the value of the impact of agricultural 
integration with about $ 909.3 million, representing about 253.2% of its inter-exports for the fruit 
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group, followed by Sudan with about $8.1 million, representing about 167.4%, and then Libya 
with about 0.4 million dollars, representing about 99.9% of its intra-regional exports of the fruit 
group during the average period (2008-2019). 
 

Table (12): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the fruit group in million dollars 
during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 1268.42 330.94 1599 359.14 95.51 455 909.3 253.2 
Sudan 12.89 24.01 37 4.82 19.53 24 8.1 167.4 
Lybia 0.81 67.68 68 0.40 37.57 38 0.4 99.9 
Total 1282.13 422.62 1705 364.37 152.61 517 917.8 251.9 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
 
8- The effect of inter-agricultural integration on the group of live animals: 
 The results of table (13) show that the volume of intra-regional trade of Egypt, Sudan 
and Libya can be increased by increasing the exports of live animals among the integration 
countries by an amount of about $ 8.5 million, representing about 183% of the exports of the 
intra-group live animals of the integration countries during the study period. Reducing the total 
trade volume of the live animal group by about 5.8%, as Sudan ranked first in the value of the 
impact of agricultural integration by about $ 8.4 million , representing about 193.8 % of its inter-
exports for the group of live animals, followed by Libya with about $ 0.1 million, representing 
about 36.2%, then Egypt with about $0.03 million, representing about 22.9% of its intra-regional 
exports of live animals during the average period (2008-2019). 
 
Table (13): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the group of live animals in the 
million dollars during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 
 Exports Imports 

Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 0.17 92.93 93 0.14 14.75 15 0.03 22.9 
Sudan 12.80 2.02 15 4.36 0.67 5 8.4 193.8 
Lybia 0.24 40.01 40 0.17 1.01 1 0.1 36.2 
Total 13.20 134.96 148 4.66 16.43 21 8.5 183.0 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 
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9- The effect of inter-agricultural integration on the meat group: 
 The results of table (14) show that it is possible to increase the volume of intra-regional 
trade between Egypt, Sudan and Libya by increasing the exports of the meat group among the 
integration countries by an amount of about $ 7.7 million, representing about 29.4% of the 
exports of the intra-group meat of the integration countries during the study period, and the 
volume of meat exports can be reduced. The total trade of the meat group increased by about 
0.6%, as Sudan ranked first in the value of the impact of agricultural integration with about $ 7.2 
million, representing about 33.1 percent of its inter-exports for the meat group, followed by 
Egypt with about 0.5 million dollars, representing about 10.7%, and then Libya with about $ 
0.001 million, representing about 17% of its intra-regional exports of meat during the average 
period (2008-2019). 
 
Table (14): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the meat group in million dollars 
during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 4.81 1264.74 1270 4.35 2.33 7 0.5 10.7 
Sudan 29.01 3.20 32 21.79 0.28 22 7.2 33.1 
Lybia 0.004 66.56 67 0.003 1.28 1 0.010 17.0 
Total 33.83 1334.50 1368 26.14 3.89 30 7.7 29.4 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 

01 

10- The impact of inter-agricultural integration on the dairy group: 
 The results of Table (15) show that it is possible to increase the volume of intra-
regional trade of Egypt, Sudan and Libya by increasing the exports of the dairy group among the 
integration countries by an amount of about $ 84.2 million, representing about 26.6% of the 
exports of the intra-group dairy group of the integration countries during the study period. The 
total trade of the dairy group increased by about 6.5%, as Egypt ranked first in the value of the 
impact of agricultural integration with about $ 83.8 million , representing about 26.4% of its 
inter-exports for the dairy group, followed by Sudan with about 0.3 million dollars, representing 
about 2502.8%, and then Libya with about $ 0.04 million for the dairy group during the average 
period (2008-2019). 
 
Table (15): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the dairy group in million dollars 
during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 
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Egypt 400.90 569.00 970 317.08 6.09 323 83.8 26.4 
Sudan 0.36 60.96 61 0.01 4.29 4 0.3 2502.8 
Lybia 0.04 273.14 273 0.00 167.01 167 0.04 0.0 
Total 401.29 903.11 1304 317.10 177.38 494 84.2 26.6 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 

 

11- The effect of inter-agricultural integration on the sugar group: 
 The results of Table (16) show that it is possible to increase the volume of intra-
regional trade of Egypt, Sudan and Libya by increasing the exports of the sugar group among the 
integration countries by an amount of about $ 45.6 million, representing about 29% of the 
exports of the intra-group sugar of the integration countries during the study period, and the 
volume of sugar can be reduced the total trade of the sugar group increased by about 4.5%, as 
Sudan ranked first in the value of the impact of agricultural integration with about $ 34 million, 
representing about 1947.7% of its intra-regional exports of the sugar group, followed by Egypt 
with about $ 11.6 million, representing about 7.5%, and then Libya with about 0.0001 million 
dollars, representing about 29% of its intra-regional exports of sugar during the average period 
(2008-2019). 
 
Table (16): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on the sugar group in million dollars 
during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 167.01 542.21 709 155.38 27.04 182 11.6 7.5 
Sudan 35.73 171.04 207 1.74 73.08 75 34.0 1947.7 
Lybia 0.00 94.91 95 0.00 70.47 70 0.0110 6.5 
Total 202.74 808.16 1011 157.12 170.59 328 45.6 29.0 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 

 From all of the above, it was found that the volume of intra-regional trade of the 
proposed economic integration countries, namely Egypt, Sudan and Libya, could be increased by 
increasing the exports of the previous commodity groups between these countries by an amount 
of about $ 2248.3 million, representing about 133.3% of the exports of these intra-commodity 
groups to those countries during the period It is also possible to reduce the total trade volume of 
these commodity groups by about 13.6 %, as Egypt ranked first in the value of the impact of 
agricultural integration by about $ 1811.7 million, representing about 115 % of the total intra-
regional exports of these commodity groups, followed by Sudan with about $ 432.9 million, 
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representing about 393.5 %, then Libya with about $ 3.72 million, representing about 332.4% of 
the total intra-regional exports of those aforementioned commodity groups during the average 
period (2008-2019) - table (17). 

 
Table (17): The effect of integration between Egypt, Sudan and Libya on all commodity groups in million 
dollars during the average period (2008-2019) 

Country Total agricultural trade Intra-agricultural trade 
Integration 

effect 
value 

Ratio of 
integration 
effect 
value 

 

 Exports Imports 
Trade 
volium 

Exports Imports 
Trade 
volium 

Egypt 3386.8 9765.4 13152 1575.0 188.7 1764 1811.7 115.0 
Sudan 542.9 1212.2 1755 110.0 127.6 238 432.9 393.5 
Lybia 4.8 1566.5 1571 1.1 411.7 413 3.72 332.4 
Total 3934.5 12544.2 16479 1686.17 727.93 2414 2248.3 133.3 

Source: Compiled and calculated from: 1- The website of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics: 
www.capmas.gov.eg 
2- The website of the Arab Organization for Agricultural Development www.aoad.org 

Abstract 
 The research mainly aimed to measure the impact of economic integration between 
Egypt, Sudan and Libya on inter-trade of the most important crops and agricultural commodities 
during the period (2008-2019) . To achieve this objective, the research relied on two methods of 
descriptive and quantitative statistical analysis. The research relied on secondary data published 
in many sites. Electronic official bodies such as the Arab Organization for Agricultural 
Development, the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, the World Food and 
Agriculture Organization (FAO), and some Arab and foreign research, letters, studies, and 
scientific books related to the research topic have also been used.  
 It was shown that the most important findings are:- 
1- It was found that the volume of intra-regional trade of the most important crops and 
agricultural commodities decreased between Egypt and Sudan, as it was found that the total 
fishing plants of Sudan for all studied crop and agricultural commodities groups except for 
oilseeds, fruits, meat and sugar, indicating decrease of about 21.3%, 6.6% , 17.1%, 16.8%, 
16.1%, 47.7%, 11.1% for grains, vegetable oils, legumes, tubers, vegetables, live animals and 
dairy, respectively, while the growth rate was about 7.3%, 71.2%, 19.8%, 9.4% for oilseeds , 
fruit, meat and sugar, respectively, for the average period (2008-2019). 
2- It was found that the volume of intra-regional trade of the most important crops and 
agricultural commodities decreased between Egypt and Libya, as it was shown that the growth 
rate of Egyptian exports to Libya decreased for all the studied crops and agricultural 
commodities except for vegetables and sugar, where the rate of decline reached about 16.6%, 
11.1%, 15.1%, 10.5 %, 18.6%, 12.7%, 18.6%, 25.8%, 10% for grains, oilseeds, vegetable oils, 
legumes, tubers, fruits, live animals, meat and dairy, respectively, while the growth rate was 
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about 13.1%, 10.2% for vegetables and sugar. respectively, during the average period (2008-
2019). 
3- The existence of economic integration between Egypt, Sudan and Libya results in an increase 
in the intra-regional exports of the studied crop groups and agricultural commodities as follows: 
an increase in grain exports by about 68.1 million dollars, representing about 39.6% of the intra-
regional grain exports, and a decrease in the total trade volume of grains by about 1.2%, An 
increase in the exports of oilseeds by about 412.4 million dollars, representing about 516.3% of 
the intra-regional oilseed exports, and a decrease in the total trade volume of oilseeds by about 
27.8%, while it was found that the vegetable oil exports increased by about 52.5 million dollars, 
representing about 39.4% of the intra-regional vegetable oils exports. And reduce the total trade 
volume of vegetable oils by about 3%. 
 It also showed an increase in vegetable exports by about 462.4 million dollars, 
representing about 179.3% of intra-regional vegetable exports, and a decrease in the total trade 
volume of vegetables by about 55.6%, and an increase in fruit exports by about 917.8 million 
dollars, representing about 251.9% of intraregional fruit exports, and a decrease in the total trade 
volume fruit by about 53.8%, while it was found that the exports of live animals increased by 
about 8.5 million dollars, representing about 183% of the inter-export of live animals, and the 
total volume of trade of live animals was reduced by about 5.8%. 
 It is also showed an increase in meat exports by about 7.7 million dollars, representing 
about 29.4% of intra-regional meat exports, and a decrease in the total volume of meat trade by 
about 0.6%, and an increase in dairy exports by about 84.2 million dollars, representing about 
26.6% of intra-dairy exports, and a decrease in the total trade volume For milk by about 6.5%, 
while it was shown that sugar exports increased by about 45.6 million dollars, representing about 
29% of the intra-regional sugar exports, and the total volume of sugar trade was reduced by 
about 4.5%. 
 Finally, it was shown that the total intra-regional exports of the studied crops and 
agricultural commodities have increased by about $2248.3 million, representing about 133.3% of 
the intra-regional exports of the studied crop and agricultural commodity groups, and the 
reduction of the total trade volume of these crop groups and studied agricultural commodities by 
about 13.6% 
 Related to previous research results, it recommends the following 
recommendations:- 

1. Searching for the reasons for the low rates of inter-Arab agricultural trade and trying to 
open new markets, and benefiting from the experiences of competing countries in exporting 
agricultural crops and commodities. 
2. The necessity of having sufficient data available to exporters on foreign markets, and 
encouraging studies that study external demand for the most important crops and agricultural 
export commodities, as well as studies related to climatic changes and their impact on the 
agricultural sector. 
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3. Directing policies towards expanding the production of export agricultural crops and 
devising high-productivity seeds and strains of crops related to food security to ensure an 
increase in the exported quantity and thus increase the value of inter-agricultural exports. 
4. Maximizing the benefit from international agreements and economic integrations, and 

activating trade exchange between member states, especially Arab countries, and 
benefiting from the advantages of Arab economic integration to increase the 
opportunities for intra-agricultural foreign trade. 

5. Improving the air, land and sea transport network between the Arab countries. 
6. Establishing a network for economic and commercial information and introducing 

investment opportunities in the Arab countries to attract investments in the field of 
agricultural production to ensure an increase in the production of food security 
commodities.  
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ABSTRACT 
This study investigates the extent to which access to fertilizer subsidy enhance farmers’ productivity in 
Lapai rural communities. A cross-sectional data were obtained through a structured 
questionnaire from 142 farmers and multiple regression analysis was applied on fertilizer 
subsidy, micro credit and farmers’ productivity. Finding shows that fertilizer subsidy and microcredit 
contributes to farmers’ productivity. Fertilizer subsidy contribution is more in rice than the maize 
productivity, as the rate of returns in rice is almost twice to that of maize production. The study 
therefore recommends further subsidy in the prices of fertilizers in order to ensure its affordability 
by all farmers, as well as, access to micro loans should be improved with removal of bureaucratic 
nature attached to obtaining loans in order to attract farmers to applying for loans. 

 
Keywords:  Community, Farmers, Fertilizer Subsidy, Productivity  
 
 
1. Introduction 
Over the years subsidy grants have been the major element used by most countries to improve 
the agricultural sector. This is done in order to guarantee the stabilization of food prices, 
ensuring mass production, improving farmers output and incomes. Subsidies are government 
expenditure to producers of agricultural commodities for the overall improvement and 
strengthening of the agricultural sector (Asfaw, Catania, Pallante & Palma, 2017). The 
expected effects include increased crop outputs, income and poverty reduction by implication 
(Eboh, Ujah, Ameachina, 2006). More productive agricultural activity would help close the 
country’s enormous food gaps (Seck, 2016). 
The major agricultural input subsidy used to instigate growth in the sector is the fertilizer 
subsidy. As opined by Ricker-Gilbert and Jayne (2017), there is a universal agreement that 
increased use of fertilizer is a requirement for rural productivity growth and reducing poverty 
and inequality. There is a clear perception that the use of input and the overall agricultural 
productivity can be improved by fertilizer subsidies (Seck, 2016). As more focus is placed on 
rural farmers to improve productivity in the sector, it is regrettable that most of these 
smallholder farmers’ farm yields are usually low as compared to achievable yield (Allotey, 
Hamza & Zakaria, 2019). Agricultural input subsidies including fertilizers have been the 
widely used policy tool for raising the income of farmers and agricultural productivity 
(Binuomote & Odeniyi, 2016).  
As one of the sectors of the economy in which different forms of subsidies are extensively 
used, the Nigerian government has however made efforts to improve and promote efficiency 
in agriculture through fertilizer subsidy. The sector which as about four sub-sectors which 
includes Crop production, Forestry, Fishing and Livestock has more attention driven towards 
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the crop production sub sector than the others., this maybe has as a result of the extent of the 
impact crop production has on the economy. Agriculture is agreed to be the largest economic 
activity of the population lives (Etumnu & Odetola, 2013). Attesting to this fact is the 
information contained in the National Bureau of Statistics [NBS] (2019), that crop production 
is largest and accounted for 91.6% of the sector in the first quarter. Generally agriculture 
contributed to real GDP growth of 29.25% in the third quarter of 2019, which is also the same 
as the contribution in the third quarter of 2018, but higher than the second quarter of 2019 
which stood at 22.78%. This showed a decreased growth rate of 6.46.% when compared to the 
growth of the third quarter of 2019 (NBS, 2019). 

However, agriculture has taken a nose diving trend despite numerous fertilizer subsidy grants 
and programmes geared towards the realization of magnificent and commendable growth in 
the sector. These multifaceted programmes introduced to curtail these problems include 
National Accelerated Food Production Programme [NAFPP] of 1972, Agricultural 
Development Programme [ADP] of 1975, and Green Revolution [GR] introduced in 1980, 
National Fadama Development project [NFDP]. Few years back the Agricultural 
Transformation Agenda [ATA] was implemented. All these programmes and policies were 
implemented for the achievement of enhanced access to credit, provision and improvement of 
infrastructure, adequate availability of input subsidies such as fertilizer in order to boost 
agricultural productivity. In spite of the implementation of these policies and programmes, the 
sector is still militated by under development. Agricultural development initiative is attributed 
to different constraint that affect smallholder farming, which are predominantly economic, 
financial or political (Mgbenka & Mbah, 2016). Olomola and Nwafor (2018) are of the view 
that for achieving a positively transformed agricultural sector, programmes implemented 
should be adequately financed and politicization in the distribution input subsidies should be 
discouraged. The implementation of agricultural subsidy programmes, have recorded partial 
successes over the years.  
However several similar researches have been written relating to this study. Devadoss, Gibson 
& Luckstead (2016), investigated the impact of agricultural subsidies on corn market with 
farm heterogeneity as well as endogenous entry and exit. Nasrin, Bauer, Arman and Akhter 
(2021) assessed the impact of fertilizer subsidy in farming efficiency. Nevertheless, most 
research work focused on the effect of fertilizer on a particular commodity and also its effect 
on the general agricultural productivity. By filling the gap, this study aims at ascertaining the 
impact of fertilizer subsidy on rural farmers’ productivity, as well as the determinants of rural 
farmers’ productivity. 

2. Literature Review 
The Keynesian theory is used in this study and was developed by the British economist, John 
Maynard Keynes in the 1930s. He advocated for increase in government expenditure and 
lowering of taxes in order to stimulate output. In the model of income-expenditure, the 
equilibrium level of real GDP is equal to the level of real GDP that is consistent with the 
current level of aggregate expenditure. If there is insufficiency of the aggregate expenditure to 
purchase all real GDP supplied, there will be a cut back in output until the level of real GDP 
equals the level of aggregate expenditure. In the light of this study, subsidy is granted by the 
government in form of expenditure, as a way of interfering in the running of the economy to 
ensure output stability. 
Looking at empirical studies, early study like that of Ricker-Gilbert and Jayne (2017) 
examined the impact of government funded fertilizer subsidies on national level fertilizer use 
in Malawi. The study used a panel observation from 2006 to 2007 fertilizer subsidy program 
and found out a negative relationship between subsidy expenditure and agricultural output. 
Zhong, Chen and Xiao (2013) analyzed the effectiveness of agricultural subsidies policies in 
Wuhan, and their findings from ordered logistic model shows that agricultural labor supply 
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and agricultural output can be promoted by agricultural subsidies. Similarly, Ochola and 
Fengying (2015) evaluate the impact of fertilizer subsidy programmes on vulnerable farmers 
in Kenya. The result obtained from 200 farmers showed a positive relationship between 
fertilizer subsidy programmes and farmers productivity. More recent studies by Nasrin and 
Arman (2018) assessed the impact of fertilizer subsidy on farming efficiency in Bangladesh. 
The result of Tobit model from 300 farmers shows that there is a significant and positive 
impact of fertilizer subsidy on the efficiency of farming. This was also supported by Alabi and 
Adams (2020) study as they tried to ascertain the impact of e-wallet fertilizer subsidy scheme 
on food security in Nigeria. They used Nigerian General Household Survey [GHS] panel data 
set of 2010/2011 and 2012/2013, containing 5000 farming households and realized that there 
is a positive impact between the variables researched upon. But contrary, Azumah and Zakaria 
(2019) analyze the impact of fertilizer subsidy on rice productivity in Ghana.  A sample size 
of 543 smallholder rice farmers in northern Ghana was used and the outcome showed a 
negative effect of fertilizer subsidy on rice productivity. 
Aside fertilizer subsidy, other factors like farm size, labour, seedling and technology also 
enhance farmers’ productivity. Shaikh, Hongbing, Khan and Ahmed (2016) examines the 
determinant of rice production in the district of Jaffarabad. The study used OLS and findings 
show that labor and farm size has positive effect on rice production. Amurtiya, M. Karniliyus, 
& Chinda, M. (2018) investigated inputs subsidy in Nigeria. Their result entails that fertilizer, 
farm sizes, farmers’ education had positive effect on rice farmers’ productivity. Obike, Idu and 
Aigboke (2016) examined the productivity of labour and resource efficiency amongst 
smallholder cocoa farmers in Abia State, Nigeria. 60 cocoa farmers from 3 zones was selected 
through purposive random sampling technique. The data were analyzed through a log linear 
regression analysis and it indicated that labour productivity has a positive effect on small 
hoarder cocoa farmers. Result by Dhakal (2016) from 385 farmers in syangja district of Nepal 
entails a positive relationship between financial credit and farmers productivity. Ahmed, 
Maryoud, Elkhidir and Mahmoud (2013) identified the impact of improved seeds on small 
farmers’ productivity, income and livelihood in Bara, and their result from 60 farmers 
indicates a positive effect of seeds on small farmers’ production. Gebeyehu (2016) 
investigated the impact technology adoption on agricultural productivity and production in 
Ethiopia, and the study revealed a positive effect between improved technology and 
agricultural productivity. Similar result where obtained by Alfa (2021) in Nigeria, as 
technology adoption had a positive relationship with farmers’ productivity. 

3. Methodology 
This study used a cross sectional data and well structured questionnaire from a population of 
310 registered farmers in Lapai that register with All Farmers Association of Nigeria (AFAN) 
and a sample of 142 farmers were randomly collected using Saunders et al. (2007) sample 
size criteria (Bank of Agriculture, 2018). The variables used in this study consist of farmers 
productivity measured in terms of output per bag; Fertilizer Subsidy measured by cost of bags 
received per 50kg; farm size measured in hectares; labour measured by number of people 
employed; seed measured by number of bags planted; technology measured by access to farm 
implement as binary outcome, likewise microcredit measured in binary with one having 
access and zero otherwise (Pide, 2016; Saheed et al., 2018). This study employs the use of 
Ordinary Least Square (OLS) model in analyzing the data obtained and the model is specified below: 

=  +  +  + + + + +   …..….. 1 

Where FP is the farmers’ productivity, FT is fertilizer, LB stands for labour, SD is the seed, 
TC denotes technology used in farm, MC indicates microcredit, βs are the coefficient with i 
representing individual observation and  is the error term. However, the analyses were 
segregated base on the productivity of two categories of farmers, which are notably maize and 
rice farmers. The model was further expanded to include farmers characteristics which is 
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written below  

=  +  +  + +  + + +  +  +
+   ………………………………………………………..….. 2 

Where GN stands for gender of the farmer, AG represents the farmers age and ED denotes 
farmers’ educational attainment.  

4. Result 
Table 1 indicates the result for descriptive statistics. Given the farmers characteristics, it 
shows majority of the farmers are male with an average age of 38 years. Majority of these 
farmers have gained at least a secondary certificate, which enable them to communicate. With 
their level of education and their due registration with AFAN, their productivity was able to 
increase with majority having the average production of over 160 bags of their farm produce.  
Table 1: Descriptive Statistics 
Variable Mean Std. Dev. 
Gender 0.8098 0.3938 
Age 38.014 8.1510 
Education 1.7323 0.8581 
Farm productivity 160.91 74.373 
Fertilizer Subsidy 4.9697 2.9437 
Farm size 1.6577 0.9154 
Labour 2.6626 1.6856 
Seed 15.950 9.1056 
Technology 0.7605 0.4282 
Microcredit 0.0492 0.2172 
Source: Author computation 

Although, fertilizer subsidy has actually enhance productivity as an average farmers were able 
to get 5 bags to be used in the farm. Most of these farmers are large in nature with average 
size of 1.7 hectares per farmer. This necessitate some farmers to employ more labour with an 
average number of 3 workers per farm, the labourers are engaged in various form of farm 
activities ranging from planting to harvesting. The large nature of these farms made number 
of bags to be planted to be much, as average of 16 bags are used the farmers, as well as use of 
technology especially at tiling stage. The farmers mostly have no access to microcredit as 
most of the interventions are geared towards farm implements. 
Table 2: Result on Farmers Productivity 
 Dependent Variable: Farmers’ Productivity 
Variables All Maize Farmers Rice Farmers 
Fertilizer subsidy 0.1921** 

(0.0876) 
0.4101** 

(0.1951) 
0.8077*** 

(0.1053) 
Labour 1.3146*** 

(0.4159) 
1.4281 

(0.9859) 
1.5200*** 

(0.4780) 
Farm size 3.8452*** 

(0.9890) 
6.3374** 

(2.7912) 
3.4330*** 

(1.0592) 
Technology 5.6564 

(8.1138) 
10.622 

(20.339) 
1.3751 

(8.9710) 
Microcredit 25.193* 

(13.453) 
24.715 

(31.265) 
22.809 

(15.127) 
Seed 1.2668 

(1.1718) 
-1.3437 

(3.3628) 
1.3517 

(1.2734) 
N 142     39     103 

Notes: Robust standard errors are in parentheses, P values: significance *10%; **5%; ***1% 
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Source: Author computation 

The result in Table 2 indicates three analyses with the first analysis have the entire farmers 
captured, while the other two analyses are segregated base on maize and rice farmers. The 
result shows fertilizer subsidy to positively enhance farmers’ productivity, but the contribution 
is higher in rice than maize productivity, which is in conformity with the findings of Nasrin, 
Bauer, Arman and Akhter (2021). Labour is positive and significant in general farming and 
rice farming, with a contribution of 1.31 and 3.43 to productivity respectively. Though more 
labour is required in rice farming than any other cereal crop, because it system of farming 
involves many steps and technicality, and findings are in line with the study of Obike et al., 
(2016).  Farm size are equally an important determinant to farmers’ productivity, as it 
contribution where all significant at 1% and 5% significance level. Microcredit is positive and 
only significant for general farming, as a significant number of them were able to have access 
to the credit facility as seen in the study of Dhakal (2016). If the credit facility is broadening, 
it will be able to significantly improve specific farmers’ productivity. However, technology 
and seed were positive but not significant to farmers’ productivity in any farming category.  

Table 3: Result on Farmers Productivity with Respondent Characteristics 
 Dependent Variable: Farmers’ Productivity 
Variables All Maize Farmers Rice Farmers 
Gender 8.0209 

(6.2838) 
-16.476 
(20.654) 

12.25502* 
(6.4949) 

Age -1.332** 
(0.5724) 

-1.5660 
(1.5829) 

-1.11421* 
(0.6157) 

Education 18.994*** 
(3.2299) 

18.586** 
(8.9417) 

18.47129*** 
(3.5097) 

Fertilizer 0.1914** 
(0.0840) 

0.4860** 
(0.2175) 

0.99469 
(0.0986) 

Labour 1.0405*** 
(0.3948) 

1.6647 
(1.3514) 

1.259895*** 
(0.4290) 

Farm size 5.8119*** 
(0.9553) 

8.8871*** 
(2.8288) 

5.247196*** 
(1.0075) 

Technology 42.061*** 
(9.8552) 

41.226 
(27.100) 

36.22338*** 
(10.769) 

Microcredit 13.790 
(12.340) 

12.499 
(31.842) 

10.27582 
(13.632) 

Seed -0.3359 
(1.1382) 

-3.7425 
(3.5176) 

-0.22489 
(1.2217) 

N 142 39 103 
Notes: Robust standard errors are in parentheses, P values: significance *10%; **5%; ***1% 
Source: Author computation 

Controlling for farmers characteristics in Table 3, the gender result is positive and only 
significant for rice farmers, signifying being a male rice farmers enhance productivity. Age is 
negative and significant at 5% for all farmers and 10% for rice farmers. The implication is 
that, younger farmers are more energetic and have the ability to withstand more obstacles in 
farming than the aged farmers, because as the age increases the productivity decreases. 
Educational attainment is positive and significant at all categories, signifying an increase in 
the level of education of farmers increases their productivity. This concurs with the 
assumption that farmers with better educational qualification can influence their output, 
especially when they engage in training usually carried out by extension service workers. 
Incorporating other variables, fertilizer subsidy, labour, farm size and technology were found 
to positive and significant to productivity at various categories. However, microcredit and 
seed were not significant, though positive and negative respectively. 

5. Conclusion and Recommendation 
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The study examines the impact of fertilizer subsidy on rural farmers’ productivity, as well as it 
determinant in Lapai community. The study concludes fertilizer subsidy positively and 
significantly enhance farmers’ productivity, though the contribution of fertilizer subsidy is 
more in rice than maize productivity. So also, variables such as labour and farm size are 
among the key determinants of productivity, because most farms are large, and required a 
labour force for farming operations. Looking into farmers’ characteristics, education and 
gender (to some extent) significantly influence farmers’ productivity, whereas age shows a 
negative and significant relationship with productivity.   
This study therefore recommends further subsidy in the prices of fertilizers in order to ensure its 
affordability by all farmers, as well as, subsidy should be granted in areas of hybrid seeds and 
farm implements. Since the subsidy in those areas are not well pronounced when compared to 
that of fertilizer subsidy. Also access to micro loans should be improved with removal of 
bureaucratic nature attached to obtaining loans in order to attract farmers to applying for 
loans. Government should provide more training and orientation to farmers through the 
extension services workers in order to have more and adequate knowledge in farming 
techniques.  
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ABSTRACT 

There are a number of companies benefitted from E-commerce to increase financial 

income during Covid-19 pandemic. The level of sales of these companies has been 

increased through online business sales due to lockdown regimes and store closure.  

Online and mobile shopping became the best method for people to fulfill their daily 

needs and wants from products and services. The increase of demand of these needs 

made a available opportunity for companies to rise their financial income level and to 

reduce expenses through employees downsizing. People pay for their purchases 

through electronic payments as credit cards and so forth, which increase the E- 

commerce processes. On the other side we should not forget the negative effect of 

Covied-19 on hacking and online piracy via viruses deployment  to destroy or change  

the exchanged information of the transactions processes which exhausts both the 

seller and technology developer in terms of technical and faineance matters. The 

purpose of this study is to show the effect of covid-19 on e-commerce and  

consumers' purchasing behavior. Also, the study will discuss the challenges that face 

this developed technology.   

      

Keywords:  E-commerce, companies, finance, Covid-19 pandemic 

 

 

 

 

رة  ذ دور اىخ ف ء م ة وب ه فخ ث  م ش ى ى ت ف اىخذفق اىَ و ىنخ 91 -ا  

يص د أ. بج أب ت اى  

يقٌ اى ت، خ ى داريت واىَ ً ا ت اى ٍذر  

اب  ت  ط ت اى ديَ م ى -ا  
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ص: خ  اىَ

ح  ز ي   ٌٟ ٌ  ً ٌ  ٟ ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز د ِٓ  ٌ  ِٓ ٠ ٌ د  ١ ز د  19 –ٛ ج١ ٌ ذ   ،

 ٌُ ٌ ٚي  زٗ   ٞ ٌ ؾٟ  ٌ ٌؾ   ِٓ ٙ ز ٔذ( ٚ ٔز ١ٌٚخ ) ٌ جىخ  ٌ ج  ٍِخ  ز ٌ د  ٌ  ٖ ثٙ

د ٘ٛ  ِ ٌ ٚ ٍ ٌ ١ِٛ١ٌخ ِٓ   ُٙ ؽز١  ٌ ً ٠ك  ٌ  ْ غ١ٕٓ  ٛ ٌ د   غ١ٕٓ. ٌٚزٍج١خ غٍج ٛ ٌ  ٍٝ

ٔذ. ٔز ي  ء ِٓ  د ٌٍ  ٌ ٌ  َ ِؾخ أِ خ   ٍٙ د  ؽز١  ٖ ٘ ٍٝ ٍت  ٌ  ٟ ح  ٠ ٌ  ْ

 ٖ ١ٍِٓ ثٙ ٌ ج١ ِٓ    ٍٝ ء  ٕ ز ي  د ٚرٌه ِٓ  ٚ ٌ  ِٓ ١ ٌز ٚ ٞ ٌ  ً ٌ زٜٛ  ِ ِٓ

٘ ِ ص ِٓ  ١ ١ٔخ، ٚ ز د  ل ٌج  ٟٔٚ ٌىز  ٌ  ً ي ٚ د. ِٚٓ  د ٌ ١ٍ  َ ز

 ١ ٛ  ْ ٝ ث ٔت أ  ٕٔ ٔذ. ِٚٓ  ٔز ٚ ١ ٌزىٌٕٛٛ د  ي  ١ٔٚخ ِٓ  ٌىز ح  ىً  19-ٌز  ث

د  ٍِٛ ٌ  ١ ٚ ِ ٌزٟ  د  ٚ ١ ٌ ي ٔ  ١ٔٚخ ِٓ  ٌىز ٕخ  ٌ ق ٚ ز د  ١ٍ ح  ٍٝ ص٠ ٍجٟ 

ٌج خ  ٌ د ث١ٓ  ٌ ء  ٌخ  زج ٔذ ِٓ ٌ ٔز  ١ ىٌٕٛٛ  ٠ٛ  ٍٝ  ٓ١ ٌ ٘ك  ؽ١خ ٠ٚ خ ِٓ ٔ

ٍٛن  ١ٔٚخ، ٚ ٌىز ح  ٌز  ٍٝ ؾخ  ٌ ١ؼ أ  ٛ خ  ٌ  ٖ ف ِٓ ٘ ٌٙ   . ١ٕ ٚ ١ٌ ِ ٜ ؽ١خ أ ٔ

ح.  ٛ ز ٌ ١ٕخ  ٌز  ٖ ٘ ٗ ٛ ٌزٟ  د  ٠ ٌزؾ ٌه  ٚ ،ٟ ٌ زٍٙى١ٓ  ٌ 

 

ت خ ث اىَ َ ٌىزاىن ح  ٌز  :١ ٛ ؾخ  ١ٌخ،  ٌ د،  ٌ  19-١ٔٚخ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذٍت  :اىَ

ٚص٘  ء أْ ٔز ج ٌ ٟ ٠زٛل  ٌز  ٠ ٌ ٚ ُ ٌؾ ش  ٓ ؽ١ خ ِ ٠ ١ٍ ٌز ح  ٌز  ٕ ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز جؾذ  أ

 ٔٚ ٛ خ  ؾ  ٛ خ. ِٚ ظٙ ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز  ٍٙ  ٟ ٌز خ  ١ٌ ٌ  ٛ ٌٕ ت  ٟ ظً ٔ ِخ  ٌ د  ٕٛ ٌ ي 

"couvid-19" ٘د أ ذ ر ٔ ٔز ج  خ  ٠ ٌز ح  ٌؾ١ جؾذ  ج أ خ أ د ١ ج ٌٍ  ٓ١ٍِ ز ٌ  

ٔٚ ٛ ض  ثخ ث  ٞ ً ٌز ٕ  ْٚ ٓ ث ث د  ١ ٌؾ ء  لزٕ ٔذ، ٚرٌه  د  ،ٔز ج١ ٌز ي  ٚرٌه ِٓ 

١ٔٚخ ٌىز ء   ً ١ٔٚخ أٚ ٚ دٌىز ٌ  ِٓ ٠ ٌٍ ٌٟ ٌ  ً ٌ ٌزىٕٛٚ .، ِ ص ِٓ  د ٌٕ  ١ ظٙ ٌٛ
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خ  ٠ ٠ٓ إٌؾ ٌِ ػ رٚ ؽ  ً ِ ِٛ  ِٓ ١ ٌى ٍٙذ  خ  ٕ ي ٚح ث ٌزج لٍِٝ  ١ٔٚ  خٕ أٚ  ى إٌىز

د، ٍِٛ ٌ ت ث ٕخ ٚ ي ل  ِٓ ُ ٌ  ٖ ٘ ٕ ٌٚخ ٌ ج ٌ  ٛٙ ٌ  ِٓ ُ ٌ ٌ  ٚث  ٟ  َ ٌز ٚ ٛ ٌز

د  ٌ ٚ ٛ ٌٕ  َ ز خ إٌٝ  ٠ ٌ ي ِٓ  ٔز ٠ش ٚ د ِٕٚٙ ٌؾ ج١ ٌى د ٚ ٕ ٌ د ٚ ١ى ٌ  ٝ خ إٌ ل١ ٌٛ

. ٘ ١ ز  ٚ ٌ ٚ ١ ٌ  ٟٔٚ ٌىز  ٌ  ً ١ٔٚخ ٚٚ ٌىز  ٛ ٌٕ  إٌٝ 

ذ       ٚ  ،ٞٚ ي   2010ٌ ١خ ِٓ  ٌ خ ٚ ١ ٌج١ د  ِ ٌ ء  ٟ إ ٘" : ٍٝ أٔٙ ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز

جىخ  ٌ ٍخ ث خ ِز ِ ٌ خ  ِ ٌ ذ  ٔ ء  ٛ ذ،  ٔ ٔز ٌ Onlineجىخ  د  ٌ ء  خ ئ ١ٔٚ ىز

ف  ٌز د ٚ ِ ز ٚٝ ذ  ٍ ٔ ٔز جىخ  ٍخ ث ١ ِز د، أٚ  ٌٛ ٌىز ي   ِٓ Off line  ٓ

. ج ٌ  ٌ ي  ء ِٓ  ٌ  ْٚ ٠ٛك  ٌز د أٚ  ِ ٌ د ٚ ٕز ٌ ٠ك   غ

ح       زؾ ٌ  ُ ِ خ  ذ ِٕ ٘ز  ٌ"UN"ٌث  ٞ ٌز  ْٛٔ ي ٌ ز ٔٚ  ٌٟٚ(Uncitral)  ْٛٔ ٌ ثئ 

 ٟ ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٟ ٌٍز ٛر ج  16ٌٕ ٠1996 ٞ ٌ ت  ٌ ٌ  ١ٌ ْٔٛ ؽ ٌ زج ٘  ٠ٚ ، ٟ ٌز ٚي  ٌ  ٗ ز

ٚ ٌىز ح  ٌز خ ث  ٓ١ٔ ٚٞ،  ١ٔخأ لٛ ٌ (2010). 

خ       ١ٔٚ خ إٌىز ٓ إ٠ أٔ ْ  ث ِ خ،  ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز ل  زٙ ٚ  ٟ ٌز ح  ٠ ٌ د  ٠ ٌزؾ خ  ٙ ٛ ٌ

 ١ ١خ ٌزٕ ح أ ح  ٛ ز ٌ ح ٚ ٠ ٌ  ١ ٌزىٌٕٛٛ  ٝ ٍ ى  خ  خ ِٚزٕٛ ٍِ ح زٌإِزى ٌز  ٛ د  ِ

 ٔٚ ٛ  ٚ ٠  ١  ٜ ِ ِ ،ٟ  ً ز ١خ  ١ٌخ أ ى ١ إ ٠ ٞ ٌ  ِ ١ٔٚخ،  ٝ  "couved-19"ٌىز ٍ

١ٔٚخ؟ ٠ٚز ٌىز ح  ١ٌخٌز ٌز ٍخ   :ع ِٕٙ 

 ً٘ Covid-19 ١ٔٚخ ٌىز ح  ٌز  ٟ ف  غ ٠خ ث١ٓ  ل ٌز د  ل ٌ  ٍٟ ٍجٟ  ثٟ أَ   ؟ر أ إ٠

  ١ٌٚخ ٌ د  ٠ ٌز ِذ ثً٘  ١ٔٓ ل ١ٔٚخٛ لٛ ٌىز ح  ٌز  ِٟ ز ٠خ ِ  ؟ٌؾ

ٟ ظً   خ  ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز د  ٠ ؾ خ  ل ١زُ ِٕ ٍخ   ٖ ٘ ٓ ثخ  ٌٚCovid-19١ٔٛٔ ٌ د  ء  خ، ٚ

ؾخ. ٌ  ٖ ٟ ظً ٘ ١ٔٚخ  ٌىز ح   ٌٍز

ت  ئ ت ف ظ  و ىنخ رة ا ث اىخ ذي روح  :م

لزٙ Covid-19أ  ١ٔٚخ ٚ ٌىز ح  ٌز  ٍٝ ٟٔٚ ٌىز  ٌ ٟ ث ججٗ   ٞ ٌ ح  ٚ  ٌز  ٝ ٍ ح  ٠ ٌ

خ  ٍِ ز ٌ د  د ٌٍ ج١ ٌ ح  ٔذ، ٚص٠ ٔز ذ،ج  ٔ ٔز ك  ٠ ه ٓ غ ٝ رٌ خ إٌ د  ث ٠ ٌزؾ أْ أُ٘ 

١ٔٚخ ٌىز ح  ٌز  ٗ ٛ ق ٌزٟ  ز ج١ٛ ث ٌى ٕخ  َ ل ١ٔخ ل١ ٌزٟ ِٓ ث١ٕٙ إِى ١ِٕخ  ٔت  ٛ ٌ  ٟ  ً ز  ،

ٌ ل  ؽِٛ ٟ ث  ١ٔٚخ  ٌىز ح  ْز ١  َ ل ٟ ل ٠ىْٛ ِٓ ث١ٕٙ أ ٌز ح ثٙ ٚ ٛ ٛ ٌ د  ٍِٛ ٌ لخ  ٚ

ِ ١١ د أٚ  ٚ ١ ٌ ك  ٠ ٓ غ  ٘ ١ِ ل أٚ  ٛ ٌ  ٖ ٠ت ٘ ىٓ  ء ٠ٚ ٌ د  ل ١ٍٙث ٙ أٚ  . ؾز٠ٛ

د:  ٠ ٌزؾ  ٖ ق إٌٝ أُ٘ ٘ ٛف ٔز  ْ   ٚأ

ت  -9 ث اى تو اىَشن و ىنخ رة ا  اىخ

ؽٍخ  ٌ خ ١  ث ٌ ؽٍخ  ٌ ح، أٌٚٙ ٌٌٚٝ ٟٚ٘  ٠ د  ٠ ؾ د ٚ ى ل ِ ٍٞز َ ؾ ز ٛل ٚ ٌ ٌ  ٓ 

خ  ١ ِخ، ٚؽ ٌ خ أٚ  ٌج  ٛ ي  ٚ ؽز١ خ  زٍٙه ِٓ أٔ ٌ ٠خ  ١ ٚؽ ؾزٜٛ  ٌ ١خ أٚ  ٌ٘ٛ ل  ٛ ٌ  ٍٝ

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 164



 ٝ ٍ ح  ٌ ت  ٌ خ، ٚ ٚ ٌ د  ٕز ٌ د ٚ ِ ٚع ٌٍ ٌٌ ج  خ  ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز ، جىخد 

خ ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز  ٘ ص  ٓ ٔ ٚؽ ِ ٘ ل١ ِ زج  ٜ ِٚ ، ثٙ ١٠ ؽ َ . إْ ِٚ ج  إث  ٌ

 ، ل ز ٌ  ٌ ٠ ٠ٛ٘خ  ؾ ٔذ، ٚ ٞ ٕ٘ ٘ٛ ٔز ٌزؾ ؾ١ؾ ٚ ذ،  ٠ٕ  ٔ ٔز ج   َ ٞ ٠ج ٌ  ٌ أْ 

ٙ١  ٛ ز  ٓ٠ ل ٓ ِز   ْ ٌإ إر  ٗ ٚغ  ِ ٌز ف  ً غ  ١ زٕ خ ،  ١ٌ ٌ خ ٚ ١ٔٛٔ ٌ ٓ١ ٘

زٗ  ، أٔٗ ١ٌ ث ٢ ف  ٌٌ ء  ًِٙٓ  ٌز ٌ ْ ٛ ِى ٚ َ جت  ل ث ز ٌ  ٌ ١ك ِٓ ٠ٛ٘خ  ٌزؾ

، ِ ل ٠ٕ ٌ  ٟ . زث١ٓ غ ٌ ل  َ ٞ ٌٚ  ٕٗ أْ ٠ج ٌزؾ ت ؾً ٘  ٍ ٠٠ز د ِؾ ٙ زٛ إ٠  ح 

ٓ٠ ل ز ٌ ٍٙ ٌز ث١ٓ  خ، ٚ  ١ ١ ي ث١ٕٙ ؽ زج ٌزٟ  د  ٍِٛ ٌ ْ ْأ  ٚ ِٕٙ ً  ٛ ٚ ٍِٓٝ   

جىخ ٌ ٙ١ ف   ١ك ٌىً غ ٌزٛ د  ٙ ١ أٚ  ٌز  ً ي  ي إ  ِٓ ٢ ف  ٌ ٞ،  خ  ِ(

2010). 

٘ٚ ، ل ٌز ١ٍخ  ١ِخ ٌٛ ٌ ١ٔٛٔخ  ٌ ٛح  ٌ ٟٚٔ أٚ  ٌىز  ٌ ١خ  ٟ ؽ  ٜ ىٍخ أ ِ ٟٙ  ٌ ٛل١ 

خ أٚ ٔؾٖٛ أٚ ٌج ٍٝ غٍت  ىزٛة أٚ  ٌ  ٌ خ  ٍٝ  ىزٛث ٌ  ١  ٛ ٌ خ  ٌ ٟ ؽ ح(  ٙ ٌ ١خ ) ٌ خ  ٌج١

ل ٌز ٍخ ث ز ٌ ٠خ  ٌ ٌٛل   ٙ  ٓ ٌزٛل١ ، ٌ ؟١ى١ ٠زُ  ٌ  ١ د ثزٕ ِ ٌز  ٍٝ ٜ ل١ز، ِٚ ِ ِٗ 

خ ١ٔٚ ً إٌىز ُ ثٛ ٌه إْ  ٟ  ؟. ٌ ل ٌ ٌزٛل١  ١ٍخ  ٝ  Digital Signatureئْ ٚ ٍ  ٠ ؾ ك ٚ ١  ؾ

ل ز ٌ  ٌ ؽ١خ ٚ ٠ٛ٘خ  ٔ ِٓ ٗ ١ٍ ٌزٛل١   ُ  ِ ْٛ ء ث ٌ  ٓ ج١  ٌٟ،  ٌز ث ( ٜ خ أ ؽ١ ٔ ٓ ِ

2010). 

ٞ أ ؾ ن  ٕ٘ ٠ ٟ  ً َز ٠ٓ ٌز ل ز ٌ ٌ ٚغ  ١ٍُ ث َ ثز ٍ ٌ ِخ  ٌ ٌج أٚ ِٛ  خ.  ١  ٌج ٕ أٚ 

 َ ٍ ٌ  ْٛ ث ٌ خ، ٚ ِ ك ٌ ز ٌ م  جٍ ٌ خث  ؾ١ٍ  ِٕٙ َ ٌز  ً ١  ٞ، ٌٚى ١ٍُ ٠ ٌز َ ث ٌز  ،ٗ ب ث

 ُ١ٍ ٖ، أٚ  ١ٍُ أٚ  ٌز  ٓ  ٍ ٌز د  ى ِٛ ز ل   ثٙخ  ٔ د ِ ٠ ؾ ق، ٟٚ٘  د  ِٛ ٗ ١

 ٌ خ  ١ٕ ٌز  ٌ  ً ١ٌخ ٚ ى ١ إ ئٔٗ ٠  ،ٓ ٌ ٠خ، أِ   ١ٍ ٌز ٠خ  ٌز خ  ٔ  ْ ١ِ ٟ ٍخ  ٌؾ ٌزٍه 

 ٍٝ لخ  ٌج لُ   ٠ٚ ْ، أٚ  ز د  ل ت ث ٛ ٛلث ؾٌ  ٛ٘ٚ ،ٞ  ١ ، إر ٠ خ ١ٌٚٚ ٌٙ ١ٕ ٌز خ  ٟ ث١  ٔ

ط أ ٌ  ١ ٌ  ٓ ء ِ ٌٛ ١ٍخ  زٛ  ٌزٟ  د  ٙ ٌ د  ٙ ٌٛخ، ٚ ٕ ٌ د  ٍِٛ ٌ ىٍخ أِٓ  ِ ٘ ٌ ٍٛة 

د  ٠ ؾ ٔت  ، إٌٝ  ل أ ٌز لخ  خ أٓ  ْ ٚأٔ ز د  ل َ ث ز ءح  ْ إ ١ِ ٟ خ  ٠ ٌ خ  ٔ

ٚع ِ ١ ض  لخ ٌ ٌج ء  ح ثٕ ٙ ٚإ ل  ٍٝ ء  ٌٟ، ) ز١  .(2010ث

ٚس أٞ لجً ظٙٛ  ٌؾ خ  ث د  ى ٌ  ٖ ٔذ ٘ ٛ ٘ ٌئر  ٗ ٚث ظٙ ز أٔ ئٕٔ ٔ ؾخ ؾخ،  ٛف ٌ

ح  ٠ ذ ٚص٠ ٔ ٔز ج  زُ  ٌزٟ  د  ِ ٌز ح  خ أٔٗ ِ ص٠  ،ٜ ً أ ً ٚظٙٛ ِ ٌ  ٖ ٚس ٘ ؽ

ٌج١  َٛ ث ٌزٟ  ٠ٕٛخ  ٌ ١خ أٚ  ج١ ٌ د ب  ٌ  ٝ ٍ ء  ج  ٠ ٛف  ئٔٗ  ٔذ،  ٔز ج  ء  ٌ ٚ

٠ٚ ٌز د  ١ٍ  ٠ ٛف  ذ، أ٠  ٔ ٔز ج  ء  ٌ ٌج١ ٚ د  ١ٍ خ ٌ ٕ ٌ ٚي  ٌ  ٝ ٍ لخ  ٚ ٌ ٚ

 َ ٘ز ت  خ ٠ ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز  ٝ ٍ ٌىج١  ي  لج ٌه ِٚ  ذ، ٌ ٔ ٔز ج  ٕخ  ٌ د ٚ صِ ح  ئ ث

ٌ ُ١ ٔذ زٕ ٔز ج  زُ  ٌزٟ  د  ِ خ.ٌٚ ١ ِزٛل ٌ  ً ٌ ٚس   ٕت ؽ

ت . 2 ح ث اى ب ت واى و ىنخ ت ا  اى
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 ْ ، ٚإْ  خ ؽٌٛٙ ١ٔٚخ ل ٌىز غ  ٌ  ، ١ ؤي  ٌز ت  ١خ  ٠ ل ٌ د  ١ٕ ٌز  ٘ ٛ ٌزٟ   ٓ ؾ ٌ  ُ

ئ ؾٟ  ٌ ٌؾ  ث١  ؾذ   ٞ ٌ  َ ء ٌ ل ِجز ز ِ ْ ء  ٛ ٚ ، ١ٔٚ ٛي إٌىز ٟٔ ٠ز ١ج ٌ  َ ٌ  ْ

خ، أٚ  ٌؾى١ِٛ ح  ٙ د، أٚ  ٚ ٌ د  ٔ ٝ ث١ ٍ ٛاء  ءٖ  ز ئْ   ،" ٌى ص"، أٚ ِؾز " ٌٙ "

٠ت، أٚ ٌ ٌز لخ أٚ  ٌ ض  ١ٔٚخ ث ٌىز د  ث ٌؾ ق  ز غ١ٕٓ أٚ  ٛ ١خ ٌٍ ٌ د  ٔ ٌج١ د ٚ ١ خ ٌ ٠

 ٖ ٘ ٟ  ً ى  ٟ ز ٌ  ِٟٛ ٌ  ِٓ ٌ ٠ ٙ ١ىْٛ   ،ٟٔ ٌ خ ِٓ ٟ ٔ  ٌؾ ٚف  ٌCovid-19  ،

ٚ ٕٗ ٌ ٠ٕز   ١ ٌ  ٍٝ ٍج١خ  ٟا  د ٌ ٌ زٝ  ثؼ، ٟ  (2020). 

ٌ د ٚ ٌ ء  خ  ٌ زج ٌ د  ٍِٛ ٌ  ١ ٚ ِ ٌزٟ  د  ٚ ١ ٌ ٔذ ثٕ  ٔز ٕخ  َٛ ل ٠ ٟ ت  ز

 ، ١ٕ ٚ ١ٌ ِ ٘ ك  ٘ ذ ٠ ٔ ٔز  ١ ىٌٕٛٛ  ٟ ؽك  ز ٌ  ٛ ٌز ُ إْ  خ،  ٌج خ  ٌ د ث ٠  ٍِٛ ٌ

د:  ٚ ١ ٌ ه  ٍ  ٙ ٓ أ ح، ِٚ ٠ د  ٚ ١  ٙ  َٛ٠ ً ٓ أْ    ، ح ٚ ؽ ٌٙ د ِز ٚ ١ ٌ ٚ

ح. ٚ ْ غ ٚ ؽ ١ ح ٚ ٚ ٌ  ٚ ١  ٟ ٚي  ٌ  ٛٙ ف  ١١ٔٚٓ إ ٌىز ٕخ  ٌ   ْ  أْ ِٓ 

ض  ِ ٝ ٍ ء  ٌCovid-19  ح ز ٌ  ٖ ٘ ٟ خ  ج١ ٌ س  ثؾ ت  ٠ لخ ٚ د ٚ ٌٙ  ٗ ١ ٛ ي   ٓ ِ

د  س ٍِٚى١ لخ أثؾ  ٌْٛٚ ٕخ ٠ؾ ْ ل خ، ث ٠ى١ ِ ح  زؾ ٌ د  ٠ ٌٛ  ٟ ط   ِ ٛ ٘ٚ ، ١ ٌ ج١خ  ٌ

٠خ ٌٙ  د ٌٙى ؽ ٌٚ ٔٚ ٛ ض  ٗ ٍخ ث خ أٔ ١ٔٚ ٌىز  ٓ ِ خ  ٌ خ ٌٚٛ ١ٌ ١ ٌ د  ١ ْ ٌٍزؾ ٟ ث١ ء  ٚ ،

ٕخ  ت ل ٔ  ٓ جىخ ِ ٚق ٌٍ ؼ ٚ ف ِ زٙ  ٓ ء ِ ٌٛث ٛي  ٞ أثؾ ؽ  ٟ ٌز د  ٕ ٌ  ٗ ٕج١  ُ

ٙخ  ِٛ ٟ ج١   ٠ ٙ ىً  د  ء ز  ٖ ْ أْ ٘ ٌج١ ف  ِٟ، Covid-19 ١ٕ١خ، ٚأ ٌزٙ (2016). 

 ٠ ِ ٕ ٔذ  ٔز ٕخ  س ل ِ ؾ ٌج ء   ٟ ك  ج ت أْ  ٠ ٟ ٌز  ٛ ٌ ذ، إْ  ٔ ٔز  ٓ ِ ِ ٔ ً ث ؾ

ك  ٠ ٓ غ ه  ٓ أْ   Onlineٚرٌ ى ذ ِ ٔ ٔز ج  ٕخ  ٌ ش إْ  خ، ؽ١ ٠ ١ٍ ٌز ء  ٌ د  ١ٍ  ً ِ

١ٌخ ٌز ي  ٖ،  ى ٔ ٕ٘(2010): 

 خ ِٛل ٕخ ِٚٙ .ل ِٕٙ ٔ ِ ِ ٌج  ً١ ؾ جؼ  ٌه ٠ ًِ ٚث   

  جىخ ج  خ ثٙ   ً ؾ ٌزٟ  ١ٔٛٔخ  ٌ  ١  ِ ٌج ي   .Peer-to-peerإ

     ٚ َ ٌٕ ش إْ  ذ، ثؾ١ ٔ ٔز جىخ   ٝ ٍ ٔز   ٞ ٌ  ٚ ١ ٌ خ  ِ َ ثج ٞ ل ٌ  ٌ  ٠ ؾ ت  ل ٠

ٌ  ٌ  ً ح ِٓ  ة ِج ٟ ل  ٠ ٍِٛ ، ٌٚىٓ ٌ ٚ ١ ٌ  ١ٕ َ ثز ٓ أْ ٞ ل ى ك ٠٠ ٠ ٓ غ ة 

ن  ٕ٘ ٜ ؽ١خ أ ٔ ِٓٚ ، غ ٌ  ً ٌ َ ث ٞ إٌٝ  ِٓ ل ٠ ِ ٛ٘ٚ ، ْٚ ل  ٚ ١ ٌ  ً َ ثٕ  ا ل

خ ٔ  ٖ ١ت ٘ ٌزٟ  د  ٚ ١ ٌ ء  ٔذ ِٓ  ٔز جىخ   ِٟ ز ١خ ٌ ٍِٛ ٌ خ  ٔ ١ُ ٠ٍؾك    

 ،ٖ ٔ ٕ٘(2010.)  

ِ ٍٝ ء  س ر ثٕ ؾ  ٟ ٌز ١خ  ٌ ١ٔٚخ ٚ ٌىز ح  ٌز  ٞ  ، ،ً ٌ  ٓ ِ ٠ ٌ  ٝ ٘ إٌ خ ٌج َ ٔز١

ٔز   ً ٟ ظ خ  ح ٚ ٌز  ِٓ َ ٌٕ ت ٌٙ  ِٕ ٟ ٠ ٛ إغ  ءٚ ق ٌٛث ٌز ٚي  ٛف ٔؾ ٌه  ٌ ،

ٚ ٌ د  ل١ ءد ثٙ   ٟ ٌز  َ ؽى ج  ٌ ٟ ٌز د  ٠ ٌز ٝ ث  خ ٚإٌ ١ٔٚ ٌىز ٕخ  ٌ خ  ؾ ى خ ٌ ١ٌ

خ  ١ٔٚ ٌىز ٕخ  ٌ ع  ٓ أْ  ى ٌ  ٓ ِ ٟ ٌز د  ٛث ٌ ذ  ٌٚ ٌٕ َٛ ٘ ٓ ِ ١ ٌز  ٟ ج١ً   ْٛ ى  ٍٙ

.ٓ١٠ٕٛ ٌ ١١ٓ أٚ  ج١ ٌ ب   ٍٝ ء  ٛ ٕخ  ٌ 
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      ٠ د  ٍج خ ٌإْ ِز ؾ ي ِى ِ ٟ  ٌٟٚ ٌ  ْٚ ٍٛز ٌ  َ ً ٌ  ً ٌ جؼ  ٟ أ د ٌٍِ ٕ

ٓ ث  ص ِ د ثئ٠ ١ ِ خ ٌٍج ٕز ٌ د  ٌ ِذ  خ، ٚل ل ١ ل ٌ د  ٕ ٌ  ٝ ٍ ٛق  ٌؾ ة  ؾ خ ٚأ ١ٌٚ ٌ

 َ خ  ؾ ى ذ ٌ ث ل١خ ثٛ ذ ث ٔذ،  ٔز  ُ ؾخ  ي ِى ِ ٟ خ  ل١خ ِز َ أٚي  ٚي ثئث ٌ

ٟ ٚل أٚ ٍِٛ ٌ ٕٞٛ ٌ  ٍٙ  ٟ ل١خ  ٔزٙثد  خ ث ٍ ز ٌ  ُ حٌ ٚ ٌ ٛق  ٌؾ ٚ ٌ ٌ ٛق  ، ن ؽ

 ُ ٌ ٛب  د ث ٍِٛ ٌ ي ٚ  ء ِ ٌ ح إٔ ٚ  ٍٝ د   ٌٟٚ ٌ  ْٚ ٌز  ٛٙ ٌ ١ ٚ

ح  ٌز ٍخ ث ز ٌ ت  ٔ ٛ ٌ خ  ل١ ءد  ، أ٠   ج١ٛ ٌى خ ث ٍ ز ٌ خ  ١ ٕ خ ٌ ٠ ى ٌ خ  ٍى١ ٌ ٛق  ٓ ؽ ِ

(TRIPS) ( ح ٌ  ٟ جٕذ  خ 69ؽ١ش  ٠ ى ٌ خ  ٍى١ ٌ ٛق  ٍٝ ؽ ء  ز ؾخ  ى ؾً ٌ  "ٌٟٚ ٌ  ْٚ ٌز أ  ( "ِج

خ  ٍى١ ٌ ٛق  ن ٌؾ ٔزٙ ىً   ٟ ٌز  ٛ ٌ ٍ أٚ  ٌ  ْ خ ث ٠ د  ٍِٛ ٌ ي  ج  :ً خ، ِ زؾ ٌ ق  ٌ ث

١ٍ ٌز ٠خ  ى ٌ  ،ٟٔ ١ (2016). 

ٛب  ٌٕ ُٙ ِٓ ث  ٠ ِ ُ ئٔٗ  "  ٍٝ ١ٌٍجٟ ٔ   ْٛٔ ٌ ١ٔٚخ ٔ أْ  ٌىز ٕخ  ٌ د  ٛث ٍخ  ٓ أِ

 ِٓ ٛ ٌ  ٟ ح  ٌٛ377  ٝ ٗ ِٓ  386ٚؽز ق ، إ أٔ ٛ ٌ خ ٚ ث ٌىز  ٓ١ صِ ث ن  ٕ٘ ْ ٟٔ ث ٌ  ْٛٔ ٌ  ٓ ِ

٘ ١ خ ٌٚ ث ح ٌٍىز ٌٛؽ١ خ  ِ ٌ  ٛ ٘ ١ ق ٌ ٛ ٌ ٗ أْ  ٍُ ث ٌ ٕ ن ِ ٠ ٕ–  ٔٛٔ ٟ  –ل خ  ِ  ْٛ ى ِٓ أْ 

ٜ خ أ ِ خ  ٓ أ٠ خ ِ ث ح  "ٌىز ٌ ه ٔ  ٝ رٌ ٍ ي  ٠ ِ ٚ ،97  ُ ل  ْٛٔ ٌ  ٓ ٕخ  1ِ ٌ2005  ْ ث

ف، ٟ إغ  ٌ زُ   ٟ ٌز ١ٔٚخ،  ٌىز د  ٌزٛل١ د ٚ  زٕ ٌ ز ث خ " ٠ ٌ ٌ ١ٔخ ٚ  ٌ  ٙ١  ٟ ء  ٌزٟ  ٚ

ٌ د  ِ د" ٌ ٔ ٓ ث١ ِ ٕٗ ز د ِ  ج ٟ إ ١خ  ٌؾ ىْٛ ٌٙ  ٚ ،ٞ د أ ِ ً ثٙ ِٓ ِ ١خ ٚ ِ ٠ز

 ،ٞ ٌ (2012.) 

ْٚٔٛٔ ٌ د   أْ  ٛث ٌ  ٓ ز  ٟ ٌز خ ٚ ١ٔٚ ٌىز ٕخ  ٌ ٚس  خ ؽ ٌ ٟ ؽ د  ٛث ٌ  ٓ س  ؾ ٟٔ ل 

 ٓ ٌ ُ ث ٌؾى ٚ ، ٟٔ أٚ أ ٠ٕ أ ف  س ا  ٘ ِخ ل  ٌٕ ٚ ١ ٌ ٛق  ب ثؾ ؽ ٌ  ْٛٔ ٌ ؾذ 

د ٕٛ خ  ٙ إٌٝ  خ أ ث١ٓ  ٚػ ِ ز ح  ٌ  ،ٖ ٔ ٕ٘(2010). 

خ       ُ )ث ل  ْٛٔ ي ل ث  ِٓ ٟٕ١ ٍ ٌ ع  ٌ ٕخ 10إٌٝ رٌه،  ٔ  ٌ )2018  ُ ٌ  ْ ث

١ ح  ٌ ٛثخ  ٌ  ٍٝ ١ٔٚخ  ح ) ٌٗىز ٌ ي  ١ٔٚخ ٚرٌه ِٓ  ٌىز ٕخ  ٌٍ20 ً ٍٝ أٔٗ: " ذ  ٌزٟ ٔ  )

١خ ٚ ٌٍز ٕ ٌ خ أٚ  ث١ خ أٚ  ٠ ى ٌ خ  ٍى١ ٌ ٛق  ٓ ؽ ك ِ ه ؽ ٔزٙ  ٓ جىخ ِ ٌ ك  ٠ ٓ غ ح،  ٌٕ د  ٠

 ً ٚ ٜ ١ٔٚخ أٚ إؽ ٌٌىز لت ث د، ٠ ٍِٛ ٌ  ١ ً  ٓىٌٕٛٛ خ   ِ ، أٚ ث ٙ زخ أ  ٍٝ  ٠ ح   ِ

ٔٛٔ أٚ ثىٍز  خ ل ٌٚ ز ٌ خ  ٍ ٌ ٌٙ ث ٟ، أٚ ِ ٠ ٔ ٠ٕ أ ٝ أٌ  ٍ  ٠  ٚ ،ٟ ٔ ٠ٕ أ خ   ٓ

ٛثز١ٓ ٌ ٌٛ ٍخ  ١ٕ١خ، )ِ ٍ ٌ   .(2013ل 

 

اءاث رو ا ت م ئ ت ف ظ  و ىنخ رة ا خ ت ى  :اى

ٗإْ ِ  ٍذ إ١ٌ ٛ  ٝ د إٌ ح، أ ٛ خ ِز ١ٕ  ٚ ٓ د ِ ٍِٛ ٌ د ٚ  ١ يزىٌٕٛٛ ُ  ج ِ

 ٛ ٌٕ خ، ٚ ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز ١ٛع   ٝ ٜ إٌ خ، ِ أ ١ٔٚ ١خ إٌىز د ِ ١ٍ خ ث ٠ ١ٍ ٌز ١خ  ٌ د  ١ٍ ٌ

ٟ ٌ ٌ لز  ع ٌ ز د. ٌ ٌ  ِٓ ٠ ٌٍ ٌٟ ٌ  ً ٌ  ٓ١ ؾ خ  ِٓ  ١ٔٛٔ ٌ د  ء  ١ ٍ  ٓ ى ٠ٚ

:ٟ ١ٔٚخ  ٌىز ح   ٌٍز
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ت .9 و ىنخ رة ا ت اىخ  ط

ٟ إغ        ، ١ ٌ خ  ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز ذ  ٕ ٌج ٚل  خ  ث ِ ٌ ٟ  ث خ ٘ ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز إْ 

١خ  ٌ ٌ ح  ٌز خ  ِٕ ٝ ِ(WTO)  ٝ ١ؼإٌ د، ٚل  ٛ ِ ٌ  َٛ ٙ ِ ٓ  ،ٟٔٛٔ ٌ  ٘ زٙ ٚإغ غج١

ٌ خ  ١ٌٚ ٌ ح  ٌز خ  ِٕ ٍ ِ ٓ  ٌ  ٠ ٌز  ٟ ه  ٠  رٌ د ثز ِ ٌ  ٟ ح  ٌز ب ث

١ٌٚخ  17/3/1993 ٌ ح  ٌز خ  ٕ ٌ َ ٌ  ٍ ٌ َ إٌٝ  ٌ ٚ(WTO) ٠ٚ  ٔ ؽ١ش ٝ أْ " ٠ إٌ ٌز  ٘

د )  ِ ٌ  ٟ ح  خ ٌٍز ِ ٌ خ  ل١ ق  ٔ ٓ خ ٠  ١ٕ ٌز ق  ٌ د ث ِ ٌ-GATS ْزج أ ( ث

د ث ِ ٌ خ   ٝ ٍ ك  ج خ  ٠ٚ ل١  ٝ ٍ ح  ٌ  ً ِ ٛ ٌ  ْ ٚ ، ٙ ٠ خ  ٠ ٓ غ  ٌٕ  

ق  ٌ خ ث ِ ٌ  ٠ٚ د  ١ٍ د، ِٚٓ ٕ٘   ِ ٌ ح   ٍٝ ٌزٟ    ٙ د ٟ٘ ٔ ِ ٌٍ ٟٔٚ ٌىز

 ْ ١ِ ٟ ء  ٛ  ) ٌ د ) ِ ٌ  ٟ خ  ِ ٌ ح  ٌز خ  ل١ ٛب  خ ٔ  ٝ خ، إٌ ١ٕ د أٚ ٌز ٍج ز ٌ

ِ ق، ٌز ٛ ٛي  خ،  ٠ ٌٕ د  ٠ٛ ٌزؾ ٚ ٌ خ،  ٕ ٌ  ،ٍٟ ٌ  ُ١ ٌزٕ ١خ،  ٌ َ ث ٌز  ٙ١ د، ث 

١خ" د  ِ ٌز ٌٛغ١ٕخ ٚ ٍِخ  ٌ  ،ٟ (2009). 

١زج١ٓ أْ  ٔذ،  ٔز ج  ء  ٌ د  ١ٍ  ٍٝ  ٕ ٠ ٠خ Covid-19 ٕ ؽ لز د  ٘ ل ص  ٟ  ِ

دُ٘  ٌ  ِٓ ١ ١ٌخ ٌٍى ٌ د  ٌز  ِٓ ٌ ء ٟ   ٝ ٌُ إٌ ٌ زٍٙى١ٓ ؽٛي  ٌ  ٓ١ ٠ ذ ِ ، ؽ١ش 

 ٟ جت  خ ث ٚ ٌ خ  ٌؾ  ١١ د  ء لٍُ ِ إ ذ ٌٍز ٔ ٔز ج  ١خ  زٙ ٠خ ٚ ٚ ٌ  ُٙ ِ زٍ ِ

ٌٛغ  ٟ ٔذ  ٔز  ِٟ ز د إٌٝ أْ  ِ ١ ؽ ١ ث  ٚ ، ٚ ١ ٌ َ ثٟ ٌ ٌ م ٔؾٛ  2018ٓ   4ثٍ

خ  ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز  ُ زٛل أْ ٠جٍم ؽ ٌ زٍٙه ٠ٚىْٛ ِٓ  ِ ١ٍِ28.254 ٚ  ْٛ ٝ أْ  ، ١ٍ٠ِ ٍ ي  ٠

 َ ٔخ ث ِ ٠  ٟ ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٝ  2016ٌز ذ إٌ ٔ ٔز  ِٟ ز ِ  ً زٍٙه  3.5ؽ١ش ٚ ِ ١ٍِ

خ ؽٛ ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز  ُ ٓ ِ  27.7ٌٟ ٚثٍم ؽ ٠ؼ  ُ ٠ أٞ  ي ٌ ص ٟ ؽ١ٓ ِ  . ٚ  ْٛ ١ٌ

ٕخ  ١ٔٚخ ٌ ٌىز ح  ٌز  ُ ١ٙ ؽ ؾ  ١خ  ٌ خ  ( أٚ أٞ ِٕ ٚٔىز ح ) ح ٌٍز زؾ ٌ خ 2020ُِ  ٚ ،

ٛ ؽ ٔ ٝ ٍ  ٖ ٚٔ ٚأ ٛ  ٚ ٠  ٛٙ خ ٌ ٌزٕج ثٗ ٔز١ ت  ٌ خ، ٚٔٗ ِٓ  ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز ٗ ِٓ خ  أٔ

خٌ  ث ٌ د  ٕٛ ٌ ٔخ ث ِ ٠ ع   ٍٝ ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز ْ،  أْ  ج (2019). 

ث١خ  أ  ٌ د  ٌؾىِٛ  ٍٝ ت  ١ٔٚخ، ٠ ٌىز ح  ٌز ٍك ث ز ٌ ي  ٌ  ٟ  ٓ١ ؽ ٌج ق أؽ  ٌ خ  ِٕ ٟ

 ٞٚ ٠  ٛٙ ١ٔٚخ ؽ١ ُِٙ   ٌىز ح  ٌز  ٟ ٟ ٚ أْ  ، ٚأْ  ٌج١ د  ١ٍ  ٟ  ْ٢ ٟء ؽزٝ 

ي، ِٚ  ؽز١ ت ٚ ٌٕ د  ١ٍ ٌ ٠ د  ٌ د  ٔ ١ً ث١ ، ِٓ ؽ١ش  ٠ ٌ ع  ٌ ١ٕخ ٘  ٌ د  ٌٛص

ع. ٌ  ٟ ٍِخ  ٌ د  ٌ خ ٠ٛ٘خ  ح ِ ٚ 

ٌ ، إر ٠ٍ  ٔٚ ٛ ء  ٟ ظً ٚث ح  ٠ ت  خ ِى ١ٔٚ ٌىز ح  ٌز ذ  خ  ؽ ١ٔٚ ٌىز د  ِ ٌ  ٝ ١ إٌ

 ٔٚ ٛ  ٚ ٠ ٔز  جت  ١ٌ ث ح ؽ ٌ ١خ  ٕ ز ٚف  ٌ ٌزى١ ِ  ؼ ٌُٙ ث ٌزٟ  ح  ٠ ٌ د  ٚ ٚ

 ٟ ججٗ   ٓ صٌُٙ،   ِٕ ٟ ء  ٌج ٌُ ث ٌ َ ٔؾٛ ١ٍِ  ؽٛي  ٞ أٌ ٌ  ، ز د  ١ٌٙٔ ٌجٛ

ن أ ت، ِ ٠ز ٌ د  ٌ حٚٚ  ٌ ٌم  ٠ ث لز حل  ،  ٙ ز  ٕ٠  ،ٌُ ٌ  ٟ  ٜ ج د  ٛ ؾ

ج ِٕٙ  ١ ز ٌ ٚ-١ىْٛ  ٔذ - ٠ج ٔز ٚ ١ ٌزىٌٕٛٛ ع  د ل ٟ،  ث  ٌٙ (2020). 
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ٌ ٛق  ٜ ٌٍز ٌىج ل  ٛ ٌ ٍذ  د، ث١ٕ  ٍج ٌ  ٟ ح   ٟ ص٠ ٔٚ ذ ىز ٌؾ ؽ١ ٟ ظً  زٍٙىْٛ  ٌ  ً ٔز

ٌزٛص٠ ٌ  ٟ ل  ُٙ ١خ  أ ٌ ٌ د  ٌجٛ د  ٙ ٔذ، ٚ ٔز ج  ٠خ  ٚ ٌ  ٛ ٌ ء  ؾٟ إٌٝ 

٠ى١١ جخ  ِٓ ذ ثٕ ٙٔٚ ، ٘ د ث ح  ١ ١ أْ  د"،  صْٚ" ٚ"ٌٚٚ ُٙ 23"أِ ذ أ ٔز   ،%

ذ، ِ أ ٔ ٔز ج  د  ٠ ز ٌ ح  ؽ ص٠ خ: "ٔ ٌ ذ  ٌ ، ٚل صْٚ" ِ ْٚ ث "أِ ر ِ ٔ ٝ ٜ إٌ

ج١خ" ٌ د  ِ زٍ ٌ ١خ ٚ ١ٌخ  ٕ ٌ  ٛ ٌ  ،ٟ ٌٙ (2020). 

 ٍٝ ء  ٌه ٚثٕ ؾخ ِ رٌ ٟ ظً  ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز  ُ ز أْ ؽ ٔ ،Covid-19  ٟ  ٛ ٌ  ِٕؾٕٝ 

خ  ١ خ ٔٛ ٍ ىً ٔ ذ، ٚل  ٔ ٔز ج  ء  ٌ ٌج١ ٚ  ٝ ٍ  ٠ ز ٌ ن  ح زٙ ٌز  ٠  ٟ ٍخ 

ك  ٠ ٓ غ  ٌٙ ٌج١ ِٓ  زُ  ٠ ٟ ٌز ل  ٛ ٌ  ٝ زٍٙى١ٓ إٌ ٌ  ٓ ح ِ ج١ ٖ أ  خ ِ  خ،  ١ٔٚ ٌىز

ٔذ ٌج١ ٔز د  ١ٍ  ُ١ ٕ ٛق  ٚ ٠خ ؽ ٍٝ ؽ   ٓ١ٔ ٍٝ ٚ لٛ د  ٠ ٌز ٍذ  . ٌٚىٓ ً٘ 

ٍ  ٘ ٌ ٚ ٠ ٌ  ٛ ٌز  ٘ ً ١ ء  ٌ ٚ ً ١ٔٚخ ٚرٌه ِٓ أ ٌىز ح  ٌز خ  ٍٝ ؽ ز  ٌ  ٠ ٌز  ٝ

ٔٚ ٛ ء  ٔز ٚث ٔذ  .ٌؾ ِٓ  ٔز ج  ء  ٌ ٌج١ ٚ د  ١ٍ ز   ٍٝ ٚي  ٌ د  ز ي ِ  ٟ ؽ ر  ِٚ

 ٓ س  ؾ  ٟ ٌز خ  ٠ ٌز د  ِ ٌ خ  ٠ ت ؽ ٕ  ٓ١ٔ ٛ ٍٝ ٚ ل ث١خ ِٕٙ  ٌ خ  ٚي ٚ ٌ زٍؾك   ًٙ

١ٔٚخ"؟ غ ٌىز ح  ٌز ٔذ " ٔز  ٠ك 

2.  ٌ س ىخ و م ىنخ ئ اىذفع ا اءاث و تإ و ىنخ رة ا ت اىخ َ 

ج   ٌ ء أِ  ي إ ه ِٓ  ٓ ث ٚرٌ زُ  ٌزٟ  ء  ٌٛ  ً ٔٙ أؽ ٚ ٟٚٔ ث ٌىز ء   ً ٚ ١ ز

ؼ  خ  ١ٔٚ ٌىز د  ١ ذ ٚ ٌ ٔ ٔز ٌ جىخ  ئْ   ٌٟ ٌز ، ٚث ٌ  ٟ ١ٓ غ ج ث ٌ ي  ث

ٌ ف  ج أغ  ٟ ز  ٟ ٌز خ  ١ٔٚ ٌىز  ٛ ٌ ء ث ٌٛ َ ث ٌز  ١ خ ٌزٕ ٌ ١ٍخ  زج ٚ ٠ ٟ ٔٚ  ٌىز

 ،ْ ج (2019). 

ٍٝ أْ  ٠ش  ٌؾ  ٌٕ   ، ٓ ث زُ  ء  ١ٍخ ٚ زج ٚ ِ Covid-19ص ٠ ٌز ١خ  ١ٔٚخ، ِٓ أ٘ ٌىز د 

خ  ١ٔٚ ٌىز د  ِ ٌ ٚ ، ٚ ١ خ ٌٍ لٍ ٌٕ  ً ٌٛ ن ِ  ؽزى ب   ً ١ٍ  ٟ د  ِ ٌز  ٖ ٘ ُ٘ ش  ؽ١

. ٌٙٛخ ٠ٚ ُٙ ث ِ ِ َ ُ٘، ٚإ ١ ٚ ُٙ ٠خ أٔ ١ ٌؾ ٌٍ ٠ ؾً   َ ىً   ث

ٕ ٌ ي  ج١  ىً  د ث ٔز  ٟ ٌز  ،"ٟ ٔٚ ٌىز  ٌ " ً ءد ٚ ح، ٌز  ١ د  ٛ٠ ٠ ُ ؽ 

ٔز   ٓ ٌؾ ِ  ٟ  ُ٘ ٟ أْ ٠ ٔٚ ٌىز  ٌ  ْ  ٓ ِٚ ، ٚ ٠ ٌ  ٙ١ غك ٠ٕز  ِٕ ْٛ ٕ ٠ٓ ٠ ٌ ء  ٌٙ

 ْٛ ى ٟ ل  ٌز خ  ٠ ٌٕ ق  ٚ ج ث ٌ  ُٙ ً ِ ث ِ ٌز  ٝ ٚ إٌ ٠ ٓ ٌ ٌٕ زج أْ   ٍٝ ٚ ، ٔٚ ٛ

ٛءح".   د "ِٛث ؾخ أ ٌ خ  ِٕ ً ٠ ٗ ٚ ٚأٔ ٠ خ ٌٍ لٍ ٔ ْٛ ى ٛد ل  ٌجٕىٕ ق  ٝ أْ أٚ خ  إٌ ١ ٌ ٌ

ب   ً ١ٍ خ ٌز ٌٚ ج ٌ  ٛ ٙ ٌ ٟ إغ  ه  ١خ، ٚرٌ ِ ٌ  ٌ ١ٌخ ِٕٚٙ  ٌ  ١ ٌزىٌٕٛٛ د  ٚ ٍٝ أ ز 

ٜٚ ٌ ٟ،  ثخ ث ٌؾٛ (2021). 

 ٛ ٌ  ٟ  ٠ ٠خ ل  ٔ ١ ٌ د  ِ ٌ ٗ ٔؾٛ  ٌزٛ ٌُ، أٞ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ إْ  ٌ ٚي ؽٛي  ٌ  ِٓ ٠ ٌ  ٟ ح  ١

خ  ٝ ٚ أ ١ ٌ  ٟ ، ٌٚىٓ  ٔٚ ٛ  ٚ ١  ٟ ٟ  ثز ج  د ِ ِ ٌز  ٓ ٛع ِ ٌٕ ح ٌٙ  ، ج١

س  ىً ٌُ ٠ؾ ٛ ث ٕ  ٍٙ  ًِ د ِٓ لج ٌ ي   ٓ ِ ٜٚ ٌ ٔز   ْ ٓ إِى ٚي ِ ح  د  ش ؽ ، ؽ١

 ٠ د،   ِ ٌ  ِٓ ١ ٌى   ٟ  ٔ ٠ً أ أِ ١ؼ ث خ ٠ز ١ٔٚ ٌىز  ٌ  ُ ٔ ٟ  َ ٌز ل١خ، ٚأْ  ٌٛ
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 ٔٚ ٛ ؾٍٟي أصِخ  ٌ ي  ١ٔٚخ  ٟ ١ٌج١ لج ٌىز ١ٌخ  ٌ خ  ٔ  ٍٝٛ  َ ٟ ظً  خ  ق ٚ ٚ  

ٜ ؽ١خ أ ٔ ِٓ ٔٚ ؾخ  ؽ١خ ٚ ف ِٓ ٔ ٌ ١ٌخ ث خ ٌ ١ٔٚ ٌىز ؾ  ٌ زؼ  ح ٌ ٌىج١ ح  ٠ ٌ  ٙ ٠ ِ ،

١ٌخ. ٌ د  ِ ٌز  ث

ٝ أْ ٔؾٛ  خ إٌ ٠ خ ؽ  ١ ش  خ 26ؽ١ ؾ  ٟ خ ِٕ  ل١ ٌٛ  ٛ ٌٕ ت  ٕ  ٍْٛ زٍٙى١ٓ ٠ ٌ  ِٓ %

 ١ ٛ19 ٌ ٠خ  ٙٔ ٟ جت  جٍم ٔؾٛ ِ  جخ  ٟ  ثٕ د 30ف  ِ ٌ  ٟ ل١خ  ٌٛ  ٛ ٌٕ  َ ز  ٟ  %

ء ٌٛث  ٟ  ِٕ ٓ ٌزٟ   ٟ ِ ٌز  ١  ٌ د  ١ٍ ٖ ٔؾٛ  ٠خ ٚ ٌٕ  ،ٟ ٌؾٛ (2021). 

ل .3 خ َ ائ ى ك اىش  اى

ع ؽ ج ه  ٛق، ٚرٌ ٌ  ٓ د ِ ِ ٌ ٚ ٍ ٌ ء  َٛ ث ٠ ٞ ٌ  ٌ  ٛ زٍٙه ٘ د أ ٌ ٗ ٚؽ ز

 َٛ ٠ ٟ ٌز ح  ج ٌ  ١ ح ٚ ج ٌ ي  د ٚ ّ ٌز  ٗ ٍٝ أّٔ زٍٙه  ٌ ٍٛن   ٠ ىٓ  ٌ  ِٓٚ ،ٗ أ

  . خ ِ ٍ ِخ أٚ   ٍٝ ٛي  زٍٙه ٚرٌه ٌٍؾ ٌ ١ٓ ثٙ  س ث ٞ ٠ؾ ٌ  ٓ١ ً ث ٌز ك ث ٍ زٍٙه ٠ز ٌ ٍٛن  أْ 

ء  ٌ خ  ٞ ٌؾ ز ٌ ٌَج ٚ َ  ٚإ ٍك  ث ل١ ز ح   ز ١ٍخ ِ زٍٙه ٘ٛ  ٌ ٍٛن  خ، ٚأْ  ٌ

 . ٙ َ ث ٌزٟ ل ِخ  ٌ خ أٚ  ٍ ٌ ثً  ِ ٛ ٌٕ ٌج  ء  ٞ ثئ ز ٌ ٓ ِ ٠ ٌ ن  ٕ٘ ّْ ٝ أ ح إٌ  ٚ

ّ١  ٜ خ ٚأ ّ١ٍ  ً ِ ٛ  ٝ ُ إٌ  ً ِ ٛ ٌ  ٖ ٍٛن، ٚ٘ ٌ  ٘ ٝ ٍ  ّ  ٟ ٌز  ً ِ ٛ  خٌ

(www.mawdoo3.com): 

خ،  ٌ ١خ  ٌ  ًِ ٛ ٌ زٍٙه ِٚٚٓ  ١خ ٌٍ ٌ ٛح  ٌ ٠ٛك ٚ ٌز ي  ز  ٠ٚ ،ٟ زٙ ٍٛن  ٌٍ ٔ ً

١ٍّخ   ٟ  ١١ ثٍٗ  ١ّخ ٠ ٌ  ًِ ٛ ٌ  ٟ  ١  ّٞ ّْ أ ح،  أ ج١ ح  ٛ ًِ ث ٌ  ٘ ٍٝ ٠ٛك  ٌز خ  ث

٠ٛك ّ. ٌز ح  ٌه  ٚ  ٟ غ   د ٚل١ُ ٚأٔ ٘ ّ  ٍٝ ح  ج١ ح  ٛ ح ث  ٟ ح  ٌ خ  ٌ

ٌج ِ ٠زج  ء،  ٌ ٌ ء.  ٌ  ٟ ٍٛة ر٠ُٚٙ  ٌ دأ  ُّ ١خ، ٚ َ د ٌ خ أل إٌٝ 

ٌ ٌ  خٟٚ٘،   ٜ ء ٌ ٌ  َٛٙ ٔخ، ِٚ ٌ غ  ٔ َ زٌٍزٟ  ٠  ْ ٌزٟ ٠ ١خ  ز خ  ٌ  ٍٝ ء  ثٕ

 ْٚ ٍّ خ ٠ ٌ  ٖ ٌج أ ٘  ، ٌ ٌزٟ ٠ٕ إ١ٌٙ  خ  ٌ ٚ ،ٗ ٔ ٌ ، ثٙ  ْٛ إ١ٌٙ ٌزٟ ٠ٕز خ  ٌ

ٌ ١ٍٗ  خٚ ١ٕخ ٠زؾزُ  خ ِ  ٌ ِ ٠زج  ٕ  ، ٟ إ١ٌٙ  ٚض أْ ٠ٕز ٌ عٌزٟ ِٓ  ج .  إ ٙ ١ ٍٛ

١ٔٚخ. ؽ١ذ ٌىز ح  ٌز  ٖ  ٌ ٍٛن   ٟ ج١  ًِ أ  ٛ ٌ  ٖ  أْ ٌٙ

ٚ ٚ ١ٍخ ٌ د ٌ ٙ ٛ  ٠ ؾ  ُّ ٚ ٠ز ٌ  ٖ ٘ ٍٝ ء  ، ٚثٕ ٢ٚ ٌ ١ّ ث١ٓ  ١ٍّخ  ٓ أِٛ  ح  ج  ٟ٘

خ  ج١ّٓ  ١ّٕخ،  أّٔٙ  ِخ ِ خ أٚ  ٍ ء  ٍ ث١ٓ ٌ ٌ ٌ ء   ٟ ف  ن، ٚ٘ٛ ز  .

ن ٘ٛ   ّْ ١ٕخ،  أ د ِ ِ ُ١ ٕ ٚ ١ َٛ ثز ٠ ِ ٕ ١ٕ٘خ ث١ٓ  ٚرٌه  ٌ د  ج ٔ  ٓ ح  ج

 ِٓ ٠ ٌ  ٟ  ٚ ٌ ي  د ٚرٌه ِٓ  ج ٌ د ٚ ٍِٛ ٌ  ٍٝ ٛي  ٌؾ  ٟٕ ١ٍُ، ٠ٚ ٌز  . ى١ ٌز ة  ج أؽ أ

ٌ  ٞ ز ٌج ِ ٠  ْ ٔ  ، ل ٛ ٌ . ٙ١  ٗ ج  ِٓ ٍ ٌ د ٚ خ إٌٝ  ِ ١ّخإ ٌ د  زج ٚ ًِ ٛ ٌ. 

 

ٌُ  covid-19أ  ٌ د  زٗ ؽىِٛ ٌزٟ  ؾٟ  ٌ ٌؾ   ٟ زٍٙه.  ٌٍ ٟ ٌ ٍٛن  ٌ  ٍٝ ؼ  ىً ٚ ٚث

١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز  ٍٝ غ١ٕٓ  ٛ ٌ  ِٓ ١ ٌى ي  ء ص إلج ٌٛث ٔز   ِٓ ١ غ١ٕٓ ٌز ٛ ٌ ٔذ.  ٍٝ  ٔز ج 

 ٞ ٌ  ِٟٛ١ٌ ء  ٌ د  ١ٍ  ِٓ ُٙ٠ خ ٌ ٌ د  ٓ ث ص ء  ٌ ١ٍخ  ٚف ِٓ  ِ ُٙ٠ ٔذ ٌ  ٓ٠ ٌ ؾزٝ 

ٙ ؽز١  ٌ ٗٔٛ ىً  ٠ُ ٓ ث ث ء  ٌ د  ١ٍ د  ي ص ٌ ج١ً   ٍٝ ٟ ١ٌج١  د.  ِ ٌ ٚ ٍ ٌ  ِٓ
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ٌ ٞ ث ٌٕ ي  ٌ  ٛ  َ جت  ٔت ٚ ج١  ٚرٌه ٌ ؾ١ٍخ ِٓ  ٌ ٔت أ ؽ١ذ أ  Covid-19جٕٛن   ِٓ

جؼ  ز ١ٍخ  ٌٛ  ٖ ز أْ ٘ ٔذ، ٚأ ٔز ي  ء ِٓ  ٌ ٍٗ ٠ٍ إٌٝ  ١ٌٍجٟ ٚ زٍٙه  ٌ ٍٛن  خ   ٍٝ رٌه 

ؾخ.  ٌ ء  ٔزٙ ٌٚخ ؽزٝ ث   ِز

 

حَت  :اى

خ إٌٝ  ٌ  ٖ ذ ٘ ؾخ ٍ ٟ ظً  ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز خ ِ أْ  جٛق،  ِ ١ ع  د  ٙ  ٔٚ ٛ

خ ٠ٍ  ٌ ٌؾ  ٖ ٘ ٟ ٠خ،  لز د  ٌ خ  ق  غ١ٕٓ، ِٚ إ ٛ ٌ  ٍٝ ٚي  ٌ زٗ  ٌزٟ  ؾٟ  ٌ ٌؾ 

ٔذ ٔز ي  ُٙ ٚرٌه ِٓ  ز١ٕ ء ِ ٌٛؽ١ ٌ ج١ً  ٌ ٓ   إٌٝ  ِ ٠ ٌٍ ٌٟ ٌ ك  ٌز ح   ٟ ص٠  ُ٘  ِ

ٍٝ د  ٌ ٟ ٌ ٌ ؾٍٟ ٚ ٌ ز١٠ٛٓ  زٙ ؽ١ذ ، ٌ ء ث  ٍٝ ٍت  ٌ ١ٔٚخ ص  ٌىز د  ٌ ٍت  أْ أ

 ٝ خ إٌ خ، إ ج١ ٌ د  ِ زٍ ٌ ١خ ٚ خ  ١ٌ ٕ ٌ  ٛ ٌ  ِٓ ٙٔٚ ٌزٟ ٔ ِ صْٚ  خ أِ ِزٙ ِٕٚٙ  ٚ

ٌج   ٓ ء  ح  ٌٛؽ١ خ  ٠ ٌ  ٟ٘ ٟٔٚ ٌىز  ٌ  ً ئْ ٚ خ رٌه  ٔذ ٚ ٔز ج  ء٘  ٌزٟ ٠زُ 

ِ ً ِ ٌز ح  ٝ ص٠ ه إٌ ِ ِ ٠ رٌ  ٛ٠  ٛ ٌٕ   ٕ ًأٔٗ  ٌٛ  ٖ ي ٘ ه ٓ  ٓ رٌ ز  ذ ٔ . ؽ١

د  ١ٍ  ٓ ٚف ِ ِ ُٙ٠ ذ ٌ ٔ  ٓ٠ ٌ خ  زٍٙى١ٓ ٚ ٌ  ٓ١ ١ٔٚخ ث ٌىز ح  ٌز  ٟ خ  ٌ زٜٛ  ِ ِٓ ٌ

ثك ٌ  ٟ ٓ ث  ء  ٌ. 

ك ٚ       ١ ٌزٟ   ً ٌ  ِٓ ٠ ٌ  ٛ خ ِٚ ٚ غ  ٌ خ ث ٛ ١ٔٚخ ِؾ ٌىز ق  ٌ ًِ ث ٌز إ أْ 

د  ٍِٛ ق ٌٍ ز ٔذ ث ٔز ٕخ  َ ل خ ِٚ ل١ ٔذ،  ٔز ج   ٌ ٚ ٟٔٚ ٌىز ح  ٌز د  ١ٍ  ٍٝ

ٙ ١ ٚي  ٌ  ٝ ٍ ت  ئْ ٠ د  ٌ خ ث أٚ  ح ٌ ٌز د  ١ٍ  ١  ٓ١ٔ ٛ ١ُ ل ٕ  ٝ ٍ  ً ٌ  

خ. ١ ٍِٛ ٌ  ُ ٕ ل١ٓ ٌ ز ٌ ٕخ ٚ ٌ  ٝ ٍ ة  ٌ ٚ ٘ ١ ٛح  ٓ ل ِ ٠ خ ٚ ١ٔٚ ١ٓ  ٌىز ٟ ث ٛ ٌ  ٕ

ً. ٚأْ  ِ ٌز ٌٙٛخ  خ ٚ ذ  ٚ ٌٛل  ٟ ز  خ ٌ ١ ح ؽز ٚ جؼ  ١ٍخ أ ٌٛ  ٖ ً ثٙ ِ زٍٙى١ٓ ٌٍز ٌ

١ٔٓ ٌٍؾ ِ ٛ ٌ ع ٚ  ٔز أٚ ٚأ خ ٚ ٠ ١ٍ ٌز خ  ٠ ٌ  ٓ ء  ٕ ز  ٗ ٕ ١ٕز  ١ٔٚخ  ٌىز ٕخ  ٌ  ٓ

 .ٟٔٚ ٌىز ء  ٌ ١ٌت  َ أ ز  إٌٝ 

 

 

 

ع  ا  :اىَ

  ْٛٔ ٌ  ،ٖ زٛ ٌ  ً خ ١ٌٕ ٚؽ خ، أغ ١ٔٛٔ ٌ  ٗ ٠ز ٟ ٚؽ ٔٚ ٌىز ء  ٌٛ  ،ٟ ٛ ٌؾ  ٓ١ ٟ ؽ ٍ  ٓ أ٠

ٌ خ  ١ٍ ٚي،  خ و  ِ ب،  خ ٌ ١ ِ ٌ ٕخ  ٌ ح،  خ، ٚ ١ ز ٠خ ٚ لز خ ٚ ١ٔٛٔ ٌ  َٛ ٍ

2010-2011. 

  ٞٚ ١ُ٘إٌ ٌك ث ٌ ج  خ (2010، )أؽ  ج ٌ د"،  ىزج ٌ  ٍٝ ١خ  ج١ خ  ١ٔٚخ " ز ح  ٌز  ،

٠خ ٛ ٌ ث١خ  ٌ ٍىخ  ٌ ٌٛغ١ٕخ -ٌٚٝ،   ٙ ٍه  ٌ ض، ِىزجخ  ٠ ٌ. 
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  ٝ ٍ  ٛ ي ِٕ ِ ، ٔٚ ٛ  ً ٟ ظ ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز زٙ  ٌزٟ ؽ خ   ، ٠ ٌ ة   ٟ ٌٙ
 :ٌٟ ٌز  ٟٔٚ ٌىز ٛل  ٌ 

 https://www.a;mayadeen.net/articles/blog/1410931/ 

 ح ٌز   ،ٌٟ ث  ْ ٌٌى ؽٕ ثٍَٛ  ٌخ ١ًٌٕ  ١ٔٚخ،  جخ  ز١ز ي،  ح ٚ ٌز  ْٛٔ ٟ ل

ٕخ  ٌ ح،  خ، ٚ ١ ز ٠خ ٚ لز خ ٚ ١ٔٛٔ ٌ  َٛ ٍ ٌ خ  ١ٍ ٚي،  خ و  ِ ب،  ٌ  ْٛٔ ٌ

١خ  ِ ٌ2009-2010. 

  ، ٛ٠ ٝ ِ ٟ(2009 ،)٠ ٛ  ،ٝ ٌٚ خ  ج ٌ خ،  ١ٔٚ ٌىز ح  ك-ٌز خِ ِٚ  ، 

ٌزٛص٠ ٚ ٌٕ خ ٚ ج ٌٍ ْ. 

  ،ٍٟ  ٞٛ ٌ ج  جٛ  ٌ ج   ٞ ِ(2010 ،)ِ ،ٝ ٌٚ خ  ج ٌ  ،ْٛٔ ٌ ١ٔٚخ ٚ ٌىز ح   -ٌز

 ٍَٛ ٌ ح،   ٘ ٌزٛص٠ٌ ٚ ٌٍٕ. 

  ء  ٠ٛ  ٟ  ٘ ٚ خ ٚ ١ٔٚ ٌىز  ٌ د  ٚ ك أ ج١ ل  ٚ ،ْ ج ْ أؽ و  ٛ ٍ :ٟ ٌ

جخ  ؾ ٌ  ٟ ز١  ٌ خ   ٝ ٍ ٛي  ٌؾ د  ٍج ز زى ٌ  َ ١ٓ، ثؾش ل ٍ ٌجٕه  ٌخ  خ ؽ

ٓ١ ٍ  ،ٞ  ٍَٛ ٌ لز ٚ ١ٍخ  ١ِخ، خ  ِ ٌ  ،ً٠ٛ ٌز  .2019ح، -ٚ

 ( ُ ل  ْٛٔ ٕخ 10ل ٌٛل 2018( ٌ خ  ٍ ٛ ث خ، ِٕ ١ٔٚ ٌىز  ُ ٌ  ْ ح ، ث ٠ ٌ ١ٕ١خ ) ٍ ٌ

ص ز ١خ(،  ِ ٌ16 ٠  .3/05/2018، ثز

 ،ِٟ ٌزٙ ؽ  ٌٛ ج  ذ،  (،2016) ِؼ  ٔ ٔز ج  خ  ١ ٍِٛ ٌ  ُ ٕ ٌ خ  ١  ٓ خ ِ ١ٔ ٌ ١ٌٚخ  ٌ

ٛق،  ٌؾ ٍخ  ٛ ث ي ِٕ ِ ٌ3. 

 ،ٗغ ٟٔ ي (،2016) ١ ِ ،ٞ ى ٌ ٚ ٞ لز  ٌ ١ٔٚخ؛  ٌىز ٕخ  ٌ  ً ١ خ  ٍ ٛ ث ِٕ

ٌ ١ٔٛٔخ  ٌ س  ٌ ثؾ  .5خ، 

  ٟ د  ١ ِ ٌج ٕخ  ٓ ل ٌؾ ِ  ٟ  ٓ١ٔ ٛ ٌ د ٚ ٠ ٌز ك  ج١ ٖ، أ  ١ٔ ٌؼ ٕ٘  ١  َ

 ِ ٌ  ٟ ث ٌ " ٕٞٛ ٌ  ٟ ٍ ٌ  ٌٍ َ ٟ  -ْ، ثؾش ِ خ  ٠ ٌؾ د  ٘ " ٟٔ ٌ  ٌٟٚ ٌ

ٚ ٟ ٌ ء   ٠ٛ٠ ٌٟ ٌ  ُ١ٍ ٌز د  ِ ٟ خ  ٟ  ث١ ٌز خ  ١ٍ  ،ٟ ث ٌ  ٌُ ٌ ٚ ِ ٟ

خ، ِ ٌ ء  ل ٌ خ  ِ ١خ،  ح، -ٌٕٛ ٛ ٕ ٠ً، ب 14-15ٌ  .2256، ب 2010أث

  ،(، 2020)ثؼ أ٠ٛة ٛ ي ِٕ ِ ، ٔٚ ٛ خ  ؾ ٟ ظً  ١ٔٚخ  ٌىز ٕخ  ٌ ١خ ِٓ  ٕ ٌ ٠خ  ٌؾ

ص ٍخ ِٕ ي، ٟ ِ  .52ٌ د 

 www.mawdoo3.com  ح ٠ ٌ زٍٙه 2021  /2/ ٠3  ٌ ٍٛن   ٟ ح  ٌ  ًِ ٛ ٌ 
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ذ  ف ء م ة وب ه فخ ث  م ش ى ى ت ف اىخذفق اىَ و ىنخ رة ا 91 -دور اىخ  

يص د أ. بج أب ت اى  

يقٌ اى ت، خ ى داريت واىَ ً ا ت اى ٍذر  

اب  ت  ط ت اى ديَ م ى -ا  

   

 

ص: خ  اىَ

ٌ ٌ  ً ٌ  ٟ ١ٔٚخ  ٌىز ح  ٌز د ِٓ  ٌ  ِٓ ٠ ٌ د  ١ ز ٛ ح  ز ي  د  19 –ٟ  ج١ ٌ ذ   ،

 ٌُ ٌ ٚي  زٗ   ٞ ٌ ؾٟ  ٌ ٌؾ   ِٓ ٙ ز ٔذ( ٚ ٔز ١ٌٚخ ) ٌ جىخ  ٌ ج  ٍِخ  ز ٌ د  ٌ  ٖ ثٙ

د ٘ٛ  ِ ٌ ٚ ٍ ٌ ١ِٛ١ٌخ ِٓ   ُٙ ؽز١  ٌ ً ٠ك  ٌ  ْ غ١ٕٓ  ٛ ٌ د   غ١ٕٓ. ٌٚزٍج١خ غٍج ٛ ٌ  ٍٝ

ء ِٓ  د ٌٍ ٌ ٌ  َ ِؾخ أِ خ   ٍٙ د  ؽز١  ٖ ٘ ٍٝ ٍت  ٌ  ٟ ح  ٠ ٌ  ْ ٔذ.  ٔز ي 

 ٖ ١ٍِٓ ثٙ ٌ ج١ ِٓ    ٍٝ ء  ٕ ز ي  د ٚرٌه ِٓ  ٚ ٌ  ِٓ ١ ٌز ٚ ٞ ٌ  ً ٌ زٜٛ  ِ ِٓ

 ٘ ١ ١ٔخ، ٚ ز د  ل ٌج  ٟٔٚ ٌىز  ٌ  ً ي ٚ د. ِٚٓ  د ٌ ١ٍ  َ ز ِ ص ِٓ 

 ١ ٛ  ْ ٝ ث ٔت أ  ٕٔ ٔذ. ِٚٓ  ٔز ٚ ١ ٌزىٌٕٛٛ د  ي  ١ٔٚخ ِٓ  ٌىز ح  ىً  19-ٌز  ث

د  ٍِٛ ٌ  ١ ٚ ِ ٌزٟ  د  ٚ ١ ٌ ي ٔ  ١ٔٚخ ِٓ  ٌىز ٕخ  ٌ ق ٚ ز د  ١ٍ ح  ٍٝ ص٠ ٍجٟ 

د ث١ٓ  ٌ ء  ٌخ  زج ٔذ ِٓ ٌ ٔز  ١ ىٌٕٛٛ  ٠ٛ  ٍٝ  ٓ١ ٌ ٘ك  ؽ١خ ٠ٚ خ ِٓ ٔ ٌج خ  ٌ

ٍٛن  ١ٔٚخ، ٚ ٌىز ح  ٌز  ٍٝ ؾخ  ٌ ١ؼ أ  ٛ خ  ٌ  ٖ ف ِٓ ٘ ٌٙ   . ١ٕ ٚ ١ٌ ِ ٜ ؽ١خ أ ٔ

ح.  ٛ ز ٌ ١ٕخ  ٌز  ٖ ٘ ٗ ٛ ٌزٟ  د  ٠ ٌزؾ ٌه  ٚ ،ٟ ٌ زٍٙى١ٓ  ٌ 

 

ت خ ث اىَ َ ٌاىن  :١ ٛ ؾخ  ١ٌخ،  ٌ د،  ٌ ١ٔٚخ،  ٌىز ح   19-ز
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ABSTRACT 

Presently, the period for the development of any fine products from the utilization of any 

natural resources in it, polymer composite can be manufactured from any parts or materials 

that are being used generally due to affluence in creating weightless to amount relation. Due 

to rise in environmental problems, implementing the green manufacturing techniques can 

make result positive as in the utilizing of wood waste in daily useful composites. This paper is 

deals with the recycling of hardwood and softwood waste (i-e., acacia wood and cedar wood) 

content processed in epoxy polymer composite. The tensile test is executed with the head 

speed of 1mm/min to study the mechanical behavior of the fine sample. Based on Taguchi L9 

orthogonal array, the experiments were organized considering two important design control 

factors such as hardwood and soft waste percentage in weight (10 %, 15 %, and 25 %) and 

ratio of epoxy and hardener (2:1, 5:2, 3:1). The main aim of this experimental work is to 

manufacture wood waste-based polymer composite, optimize the manufacturing process 

parameters of the composite and to perform tensile testing (UTM). The result indicates that 

both wood waste composite shows the successful result, while the hard wood composite waste 

exhibits the maximum load strength as compared to soft wood waste composite. 

Keyword: Taguchi Method, Green manufacturing, Orthogonal array 

1. INTRODUCTION 

The demanding for the rising wood recycling industry can be accomplished over enhanced 

logistic design and the formation of high value opportunities that offer a valued trading 

alternative and although this can be gained by transferring „waste‟ into useful „resource‟[1]. 

The Municipal solid waste performed an important role in producing amount of waste in 

several content consisting of Glass, textile, Cardboard, Food waste, paper and others[2]. The 

effect of organization and manufacturing on the overall environment is focused on 

stakeholders like consumer, investors, members of the board and jobholders are need or 

requesting an organization designated environmentally responsible for their goods and 
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processes, however the reason for these demands include disciplinary requirements, product 

monitoring, improved public image, the ability to expand the customer base and potential 

competitive advantage[3]. Hence, manufacturers created his termed “Green Manufacturing” 
and is commonly known as environmentally awareness and opportunity for this term spans 

from product development to management of full product life cycle involving environmental 

practices i-e,. clean production, recycle and reuse[4]. The selection of re-use wood waste is 

largely outside the manufacturing points (example, reusing floorboards or wood pallets) since 

the product quality of any wood waste is produced by definition during manufacture is of very 

low cost as input or has no reusability[5]. The use of wood waste varies in different countries 

is based on the choice of manufacturing companies products and determined by the different 

standards of  wood quality, other Recycling options involve; wood chips, waste used as fuel, 

pallets, animal bedding, mulch and pulping in to paper production[6]. Many experiments task 

is still determined by utilizing the wood waste into different material composite, however due 

to environmental awareness the formaldehyde resin produce high toxic emission gas[7]. 

Therefore, possible to decrease the use of synthetic adhesive, however for the 

environmentally friendly[8] the epoxy resin is very high resourceful in nature, it is highly 

cross-linked polymers, with the help of this polymer structure result, consisting of desired 

properties such as physical, thermal and chemical resistance properties[9]. The mixing of 

epoxy and hardener is not need to observed as strictly and can be measured as visually until 

the reaching crudely similar amount to the suggested ones[10]. Investigation over the years on 

several occupying waste content in polymer composite such as wood waste[11], white rice 

ash husk[12] etc. The utilization of Calotropis gigantea in thermoset composite, it was found 

that 10 % filler content shows the positive result in mechanical strength[13]. 

Existing of several analysis methods in the area of optimization research to receive the true 

outcomes of the problems with complex nature, the Taguchi parameter design presented the 

analytical method to optimizing the various parameters  in the terms of quality, performance 

and cost[14]. In Taguchi method, the S/N ratio also identifying the quality of final products is 

calculated by characteristics of quality such as “Higher the better”, “nominal the better”, 
“smaller the better”[15]. Work on the investigation of the effect of process parameters for 

instance moisture percentage, strength of green compression, mold hardness and permeability 

on the sandcasting by applying the Taguchi method[16]. The response of the composite 

material is either elastic or plastic and it is also determined the life time of material, for 

instance fiber-reinforced plastics is tested on the basis of mechanical application such as 

tensile, flexural, impact[17] etc.  

Based on Literature review, it is concluded that working investigation required on the 

utilization of hardwood and softwood waste in epoxy polymer composite to enhanced its 

mechanical properties. So for this aim, the natural filler content-based epoxy polymer 

composite from wood waste is developed and its mechanical strength under different % of 

filler content and several ratios of epoxy and hardener is examined. Moreover, all experiments 
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are designed based on Taguchi orthogonal array. the Optimal setting of process parameters for 

maximum tensile strength using S/N ratio.  

2. MATERIALS AND METHOD 

The preparation for the composite sample has been followed according to ASTM standard. In 

this experiment task, the epoxy chemically belong to epoxide group and corresponding 

hardener (HY 951) are mixed conferring to fixed ratio 1:2, 1:3 and 5:2 by weight as 

recommended by [18] and mechanically stirred for 20 mins. the acacia wood and cedar wood 

waste is obtained during the sawmill machining process. The cedar tree belongs to genus of 

coniferous treen in the plant family Pinaceae and Acacia tree belong to Fabaceae tree family. 

Then the initial solution is mixed with obtained softwood (cedar) and hardwood (acacia) 

waste powder in following weight percentage (10%, 15% and 25%) then again applying 

mechanically stirred to form a uniform solution. Finally, the final solution is poured into 

ASTM standard mold and cured for approximately 24 hours at room temperature. 

2.1. EXPERIMENTAL DESIGN (TAGUCHI METHOD) 

This experimental design is applied to examine the effect of mechanical strength for the cured 

final specimen and is designed with Taguchi L9 Orthogonal array to decrease the number of 

experiments. The L9 OA contained two columns, where it is assigned to two main control 

factors (Wood waste percentage and ratio of epoxy and hardener) and their three levels, 

however the with the help of above factors and their levels, orthogonal Array have been 

designed for both wood waste composite as shown in below Table 1. The experimental 

observation is converted into Signal to noise ratio (S/N) by using MINITAB 14 software 

program[19]. 

The S/N ratio for the highest tensile load values can be stated as “Higher the better” 
characteristics, whereas it can be calculated as logarithmic transformation of loss function as 

written below. 

       ɳ = -10log ∑                  (1) 

n= repeated number of each experiment, S/N= signal to noise ratio, yk= Experimentally 

observed value of the kth experiment and ɳ= S/N ratio in db. 

 

Experiments Softwood waste 

Percentage wt. 

Hardwood waste percentage wt. Ratio of Epoxy and Hardener 

1 10 % 10 % 2.0 

2 15 % 15 % 2.5 

3 25 % 25 % 3.0 

4 10 10 2.0 

Table 1. Model L9 orthogonal array design (softwood and hardwood waste composite) 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 176



5 15 % 15 % 2.5 

6 25 % 25 % 3.0 

7 10 % 10 % 2.0 

8 15 % 15 % 2.5 

9 25 % 25 % 3.0 

The tensile test is carried out according to ASTM standard D638 type I using electronic UTM 

with head speed of 1mm/min. the tensile testing is executed at room temperature 37 °C and 

relative humidity of 24 %.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. TAGUCHI ANALYSIS OF TENSILE LOAD (SOFTWOOD AND HARDWOOD 

WASTE-BASED COMPOSITE) 

The experimental results for tensile load of softwood and hardwood waste composite are 

presented in Table 2 respectively. The S/N ratio for both wood waste composite for each 

combination of parameters is analyzed and exhibited in respective tables. The analyses of the 

effect of each control factor (wood waste percentage, ratio of epoxy and hardener) on the 

responses are gained from the given response tables of mean S/N and, the results of both 

wood waste composite are listed in Table 3 and 4 for tensile load respectively. Although, the 

given figure 1 (a) and 1(b) presented the main effects plots for S/N ratios for tensile load 

values respectively. Maximum value of S/N ratio resembles to better quality, whereas the 

optimal combination of design parameters can be found as A1B2(softwood waste composite) 

and A1B3(hardwood waste composite) for tensile load. 

Table 2. Experimental results of tensile load along with SN ratio (softwood and hardwood 

waste composite). 

Experiments Tensile Load for 

Soft wood waste 

composite 

(N) 

Signal to Noise 

ratio for Soft wood 

waste composite 

Tensile load for 

Hardwood waste 

composite 

(N) 

Signal to Noise ratio for 

Hardwood waste 

composite 

1 2476 67.87 3559 71.02

2 2148 66.64 3164 70.00

3 1823 65.21 2534 68.07

4 2570 68.19 3677 71.30

5 2155 66.66 3251 70.24

6 1951 65.80 2789 68.90

7 2123 66.53 3566 71.04

8 2158 66.68 3172 70.02

9 1654 64.37 3319 70.42
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Table 3. Response table for SN ratios under tensile load (softwood waste composite) 

Level Soft Wood waste 

Percentage 

Weight percent ratio of Epoxy and 
Hardener 

1 67.54 66.58 

2 66.66 66.89 

3 65.13 65.86 

Delta 2.41 1.03 

Rank 1 2 

Table 4. Response table for SN ratios under tensile load (hardwood waste composite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSION 

Overall, the following conclusion can be withdrawn from the present study that 

 . The optimization of tensile test results was obtained with the help of using Taguchi 

Analysis.  

Level Hard Wood 

Percentage 

Weight percent ratio of Epoxy and 
Hardener 

1 71.13 69.70 

2 70.09 70.15 

3 69.14 70.50 

Delta 1.99 0.79 

Rank 1 2 

Figure 1(a). plot for SN ratio for tensile loading 
(softwood waste composite) 

Figure 1(b). Main plot for SN ratio for tensile 
loading (Hardwood waste composite) 
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 It is also confirmed the possible fact that acacia wood and cedar wood waste possess 

can be utilized as a filler content as it enhanced the tensile properties of both 

softwood and hardwood waste epoxy polymer composite.  
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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı, kan grubu ile COVID-19 hastalık şiddeti arasında bir ilişki olup 
olmadığını incelemektir. Bu amaçla kan gruplarının COVID-19 hastalık şiddetini etkileyip 

etkilemediğini araştırmak için; Evde tedavi gören hastalar (ayakta tedavi görenler) ile 

hastanede tedavi gören hastaların (hastanede yatan) kan gruplarını araştırmaya çalıştık. 
Çalışmamıza, Amasya Tıp fakültesi hastanesinden retrospektif olarak 6565 hasta alındı. Bu 
hastaların 5629’sı ayaktan ve 925’i yatan hasta idi. (11 bilinmeyen). Bu hastaların %44,1'i 
A(Rh+), %24,0'ı O(Rh+), %13.2 B(Rh-), %7.6 AB(Rh+), %5.5 A(Rh-), %2.8 O(Rh-), %1.5 

B(Rh-), ve %1.2 AB(Rh-) idi. Rh göz önüne alınmazsa, ABO frekansları A: %49.6, O: 
%26.8, B: %14.8 ve AB: %8.8’dir. Verilerin sadece ABO tipi dağılımına bakılırsa, Rh+: 
%88,9 ve RH-: %11.1 şeklinde olduğu bulgulanmıştır. 

ABO/Rh kan grubu 8 grup olarak analiz edildiğinde yatan hastalar ve ayaktan hastalar 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur ( p-değeri=0.04). Yatan ve ayaktan hastalar arasında 
sadece kan grupları karşılaştırıldığında Ki-kare analizi ile p değeri 0.01 anlamlı olarak 
bulunmuştur. Bu sonuç A kan grubunun COVID-19 hastalık şiddeti için bir risk olduğunu 
gösterirken, B veya O’nun koruyucu aleller olduğunu ifade etmektedir. Alellere özgü test 
sonuçları: A ve A olmayan grup karşılaştırmasında ki-kare p-değeri=0.0019; B veya O karşı 
A veya AB: p-değeri=0.0077; B ve B olmayan: 0,02; O ve O olmayan: p-değeri =0.28 olarak 
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bulunmuştur. Yatan ve ayaktan hastalarda Rh durumu analiz edildiğinde anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p-değeri= 0.5). 

Analizler sonucunda ABO kan grubunun COVID-19 üzerinde anlamlı bir sonuç 
bulunamamıştır çünkü bu çalışmada enfekte olmayanlar çalışmaya alınmamıştır. Ancak, 

Türkiye'deki genel nüfus ABO sıklığı gözönüne alınarak, COVID-19 hastalarımızda, A kan 

grubunun aşırı temsil edildiği ve  O ve B kan gruplarının yetersiz olduğu görülmektedir. Bu 

gözlemleri doğrulamak ve kan gruplarının mortalite ile ilişkisini araştırmak için ABO kan 

grubuna ilişkin genel nüfusda Kan grupları bilgisine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Kan Grubu, şiddet, koruyucu 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine if there is a relationship between blood type and 

COVID-19 disease severity. We use patients who receive treatment at home (outpatients) as 

surrogate to having wild disease, whereas patients who receive treatment at hospital 

(inpatients) as those who have severe disease. We have collected 

6565 patients from Amasya State Hospital, 5629 outpatients and 925 inpatients 

(11 unknown). Overall, 44.1% of the patients are A(Rh+), 24.0% are O(Rh+), 

13.2% are B(Rh-), 7.6% are AB(Rh+), 5.5% A(Rh-), 2.8% O(Rh-), 1.5% B(Rh-), 

and 1.2% AB(Rh-). If Rh is ignored, the ABO frequencies are A: 49.6%, O: 26.8%, 

B: 14.8% and AB: 8.8%. If ABO type is ignored, Rh+: 88.9% and RH-: 11.1%. 

 

If ABO/Rh type is considered jointly with 8 groups, their frequencies are 

significantly different between inpatients and outpatients (chi-square test 

p-value=0.04). If only the four ABO types are compared between in and out-patients, 

type A is over-represented in inpatients, and types O and B are under-represented 

in inpatients, leading to p-value of 0.01 for chi-square test on the 4-by-2 count table. 

These observation indicate A being a risk for COVID-19 severity whereas B or O as 

protective alleles.  These are allele-specific test results: A vs. non-A chi-square 

p-value=0.0019, B or O vs. A or AB: pv=0.0077, B vs. non-B: 0.02, O vs non-O: pv=0.28. 

The risk for A and protection for O confirmed previously similar results. 

The Rh status in the in and outpatients are not significantly different (p-value= 0.5). 

 

Our data itself cannot conclude on the ABO blood type impact on infection, 

because the uninfecteds are not surveyed in this study. However, using the 

general population ABO frequency in Turkey, it seems that type A is over-represented 

in our COVID-19 patients, and type O and B are under-presented. A more precise 

general population data on ABO blood type is needed to confirm these observations and to 

investigate the relationship of blood groups with mortality. 

 
Keywords: COVID-19, Blood Type, severity, protective 
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INTRODUCTION 

The ABO blood types have been shown to be associated with COVID-19 

infection susceptibility [1, 2] and severity [3]. Futher genetic studies show a 

direct link between COVID-19 severity and genetic variants at the ABO locus on 

chromosome 9 [4]. Although ABO blood type is more used as a biomarker or a 

matching issue to be dealt with during blood transfusion, it also has biological 

functions. In particular, their link to hemostatsis and thrombosis [5, 6, 7], with 

non-O blood type is associated with thromboembolism risk [8]. 

MATERIALS AND METHODS 

We have surveyed 6565 COVID-19 patients from Amasya State Hospital, 

Amasya, Turkey, with 5628 outpatients and 925 inpatients (11 unknown). The 

ABO and Rh blood type is determined for each person. All analysis and tests are 

carried out by R statistical packages (https://www.r-project.org).  

RESULTS 

The basic statistics of our data concerning ABO blood type is summarized in 

Table 1. A(Rh+) is the most common blood type (44%); and if Rh is ignored, A 

is the most common ABO type (50%). The second most common blood type is 

O (27%), followed by B (15%) and AB (9%). On Rh blood type, Rh+ is the 

dominant type (89%). 

If inpatients have more severe symptoms than outpatients do, counting the blood 

types in the two groups will reveal association between ABO (or ABO/Rh) 

blood type with the COVID-19 disease severity. The χ2 test on the 8-by-2 count 

table (ABO/Rh) has p-value = 0.041 and that on the 4-by-2 count table (ABO 

only) shows a p-value of 0.01, both indicating an association. 

Table 1 shows clearly, why the tests are significant (at 0.01 level): A type is over-

represented in the inpatient group, B and O is under-represented in the inpatient 

group. If we test A vs. non-A 2-by-2 count table, p- value= 0.0019. Similarly, 

the test p-value on B vs. non-B is 0.019, and for O vs. non-O is 0.28. All these 

are consistent with other published results in the over/under-representation 

direction, though our test on O type is not significant at the 0.01 level. 

However, if we combine O with B, the χ2 test result is significant (p-

value=0.0077). 

Other test results: (1) The Rh blood type is not significantly different 

between the in and outpatient groups (p-value = 0.5); (2) age is significantly 

higher in outpatient group (t-test p-value = 8 x 10-209), with the mean age of 

40.4 in the outpatient group and 63.6 in the inpatient group; (3) age is not 

significantly different in different ABO/Rh blood type groups (ANOVA p-

value = 0.61); (4) There is a gender preference (more male in inpatients) with 
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χ2 test p-value=0.00016. 

Because both gender and age are potential confounders for ABO blood test, 

we carry about an ANOVA test for age and gender as co-variates. 

 

InOut ∼ ABO + gender + age  (1)  

Where InOut is an indicator variable representing the inpatient or outpatient 

binary group, ABO is the 4-group categorical variable (A, O, B, AB). The p-

values for testing zero-coefficient for ABO, gender and age are 0.0033, 3eE-

5, < 2E-16. It indicates that our ABO severity association is not affected by 

conditioning on gender and age. 

Table 1: Number of COVID-19 patients in different severity groups (inpatients and 

outpatients) and in different ABO/Rh or ABO blood types. 
 

description blood 
type 

inpatient outpatients chi2 
pvalue 

 total 925 (100%) 5628 (100%)  

 A − 61 (6.59%) 302 (5.37%)  

 A + 442 
(47.78%) 

2445 
(43.44%) 

 

risk A 503 
(54.38%) 

2747 
(48.81%) 

0.0019 

 O − 20 (2.16%) 161 (2.86%)  

 O + 214 
(23.14%) 

1361 
(24.18%) 

 

slightly 
protective 

O 234 
(25.30%) 

1522 
(27.04%) 

0.28 

 B − 14 (1.51%) 87 (1.55%)  

 B + 99 (10.70%) 768 (13.65%)  

protective B 113 
(12.22%) 

855 (15.19%) 0.019 

protective B and O 347 
(37.51%) 

2377 
(42.23%) 

0.0077 

 AB − 14 (1.51%) 67 (1.19%)  

 AB + 61 (6.59%) 437 (7.76%)  

neutral AB 75 (8.11%) 504 (8.96%) 0.44 

 Rh- 109 
(11.78%) 

617 (10.96%)  

neutral Rh+ 816 
(88.22%) 

5011 
(89.04%) 

0.5 

 
Table 1: Number of COVID-19 patients in different severity groups (inpatients 
and outpatients) and in different ABO/Rh or ABO blood types. The first column 
is our conclusion concerning the blood type on the COVID-19 severity risk. The 
last column is the p-value from χ2 test on 2-by-2 count table. 
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Figure 1 plots the number of patients by their admission month. Outpatients 

(black) and inpatients (blue) are plotted separately, as well as different age 

groups (<35, 35-65, ≥65 years old). The impact of age on the in/outpatient status 

is clearly seen: older patients are over-represented (under-represented) in 

inpatient (outpatient) group. However, the impact of month of admission on 

in/outpatient status is not so clear. 

We carry out another ANOVA as before, but adding month of admission as 

another co-variate:  

 

The p-values for testing zero coefficient are 0.0028 (ABO), 2.4E-5 (gender), less 

than 2E − 16 for both age and month of admission. This shows that the 

association between ABO blood type and COVID-19 severity, even though is 

not as strong as other factors (e.g. age), is independent from other factors. 

 
 
Figure 1: Number of COVID-19 patients by their admission month. 
 

 
 
DISCUSSION 

The risk for A and protection for O confirmed previously similar results [1-3]. 

Our observations indicate A being a risk for COVID-19 severity whereas B or O 

as protective alleles.  

Additional analyses indicated that our ABO severity association is not affected 

by conditioning on gender and age. This shows that the association between 

ABO blood type and COVID-19 severity, even though is not as strong as other 

factors (e.g. age), is independent from other factors. 
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CONCLUSIONS 
 

As a result, blood types are associated with COVID-19 severity. It is necessary to work with 

larger data groups to investigate the relationship of blood groups with mortality. 
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ÖZET 

Meme kanseri, yüksek ölüm oranıyla dünya çapında kadınlarda en sık görülen kanserdir. 
Erken tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen, halen tam olarak tedaviye yanıt 
alınamamaktadır. Bu nedenle, meme kanseri yönetimi için daha güvenli ve etkili terapötik 
yöntemler bulmak klinik olarak önemlidir. MDA-MB-231 hücre dizisi, insan üçlü negatif 
meme kanseri hücrelerinin bir modelidir. Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar, bitki 
flavanoidlerin kanser kemoprevansiyonu ve kemoterapi üzerinde önemli etkiler sergilediğini 
göstermiştir. Kuersetin (Kue) doğal olarak bulunan iyi bilinen flavonoidlerden biridir. 
Bildiğimiz kadarıyla, Kue'nin insan meme kanseri hücreleri üzerindeki etkisini değerlendiren 
kapsamlı inceleme çalışmaları yetersizdir. Bu çalışmada, MDA-MB-231 insan meme kanseri 

hücre hattında kuersetin’in apoptoz ve otofaji mekanizmaları üzerine olası etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada, MDA-MB-231 hücre hattına MTT testi aracılığıyla IC50 dozunu hesaplamak için 
farklı konsantrasyonlarda ve sürelerde Kue uygulandı. Kuersetin’in hücre hattına ait 
gruplardaki apoptotik etkilerini belirlemek için TUNEL boyama yöntemi, otofajik etkilerini 
belirlemek için Beklin-1 ve LC3/2 immünofloresan boyama yöntemleri kullanıldı. Elde edilen 
sonuçlar Graphpad yazılım programı kullanılarak değerlendirildi. 

Kue’nin MDA-MB231 insan meme kanseri hücre hattı üzerinde etkisi değerlendirildiğinde 
hücre canlılığını doza ve zamana bağımlı olarak inhibe ettiği görüldü. TUNEL boyama 
sonuçlarına göre Kue’nin apoptozu indüklediği gözlendi. Ayrıca artan Beklin-1 ve LC3/2 

immunreaktivite yoğunluklarının otofaji yoluyla hücre ölümüne neden olabileceği görüldü. 
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Kue’in hem apoptoz hem de otofaji yolu ile MDA-

MB-231 meme kanseri hücrelerini ölüme götürdüğü gözlendi. 
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Anahtar Kelimeler: Kuersetin, Meme kanseri, Apoptoz, Otofaji, Sitotoksisite 

ABSTRACT 

Breast cancer is the most common cancer in women worldwide, with a high mortality rate. 

Despite advances in early diagnosis and treatment, response to treatment is still not complete. 

Therefore, it is clinically important to find safer and more effective therapeutic modalities for 

breast cancer management. The MDA MB-231 cell line is a model of human triple-negative 

breast cancer cells. Epidemiological and clinical studies have shown that plant flavonoids 

exert significant effects on cancer chemoprevention and chemotherapy. Quercetin (Que) is 

one of the well-known naturally occurring flavonoids. To our knowledge, comprehensive 

review studies evaluating the effect of Que on human breast cancer cells are scarce. In this 

study, it was aimed to investigate the possible effect of Que on apoptosis and autophagy 

mechanisms in MDA MB-231 human breast cancer cell line. 

In this study, Que was applied at different concentrations and times to calculate the IC50 dose 

via MTT test in the MDA MB-231 cell line. While TUNEL staining method was used to 

determine the apoptotic effects of Que in cell line groups, Beclin-1 and LC3/2 

immunofluorescence staining method was applied to determine its autophagic effects. 

Obtained results were evaluated using Graphpad software. 

When the effect of Que on the MDA-MB-231 human breast cancer cell line was evaluated, it 

was observed that it inhibited cell viability in a dose- and time-dependent manner. According 

to the TUNEL staining results, it was observed that Que induced apoptosis. In addition, it was 

observed that increased Beclin-1 and LC3/2 immunoreactivity intensities, which are 

autophagy markers, could cause cell death by autophagy. According to the findings of the 

study, it was observed that Que killed MDA MB 231 breast cancer cell lines by both 

apoptosis and autophagy. 

Keywords: Quercetin, Breast cancer, Apoptosis, Autophagy, Cytotoxicity 

 

 

GİRİŞ 

Meme kanseri, kadınlar arasında en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Dünyanın daha 
gelişmiş bölgelerinde meme kanseri, kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden hemen 
sonra ikinci sırada yer almaktadır (Ferlay ve ark., 2015). Meme kanserinin güncel tedavi 
yöntemlerine bakıldığında; ameliyat, radyoterapi, adjuvan kemoterapi ve/veya hormon 
terapilerini görmekteyiz, fakat ileri evre meme kanserinin tedavisi için etkili bir tedavi 
yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle kemoterapötik ilaçlara karşı kazanılmış direncin 
üstesinden gelmek için bu tür tümörlere karşı umut verici yeni ilaçlar halen araştırılmakta; 
ancak, metastatik tümörler için başarılı bir tedavi halen belirsizliğini korumaktadır. Hali 
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hazırda yeni stratejiler olarak doğal bileşiklere daha fazla odaklanılmıştır (Lee ve ark., 2011). 

Doğal olarak oluşan bileşiklerin incelenmesi, düşük toksisiteleri ve kemoterapötik ajanlar 
olma potansiyelleri nedeniyle son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmektedirler. Polifenoller, 
flavonlar ve flavonoidler gibi fitokimyasallar, farklı kanser türlerine karşı kullanılabilen 
önemli anti-kanser özelliklere sahiptir (Thomasset ve ark., 2007). Flavonoidler, çeşitli meyve 
ve sebzelerde bulunan ve antioksidan, iltihap önleyici ve kanser önleyici özelliklere sahip 
olduğu bilinen polifenolik bileşiklerdir. Çeşitli farmakolojik aktivitelere sahip flavonoidler, 
insan diyetinde bulunan bitki veya mantar sekonder metabolitleridir. Bitkilerde 

pigmentasyondaki rollerinin yanı sıra haberciler, düzenleyiciler ve hücre döngüsü inhibitörleri 
olarak da görev yapabilirler. Quercetin, anti-inflamatuar, antihipertansif, anti-obezite, anti-

hiper-kolesterolemik, anti-aterosklerotik, anti-viral, anti-alerjik ve antioksidan aktiviteler 

olmak üzere birçok biyolojik özelliğe sahip bir flavonoiddir (David ve ark., 2016). Son 

çalışmalar, kuersetin (kue)'in kanser hücresi apoptozu yoluyla meme kanserini inhibe ettiğini, 
sinyal iletimini baskıladığını, tümör hücrelerinin proliferasyonunu, invazyonunu ve metastaz 
potensini azalttığını bildirmiştir.  

Meme kanserinin moleküler alt tipleri arasında, son zamanlarda östrojen hormon reseptörü 
(ER), progesteron hormon reseptörü (PR) ve human epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 
(HER2) adlı üç reseptörün bulunmadığı hücrelerden türetilen triple negatif meme kanseri çok 
dikkat çekmiştir (Stevens ve ark., 2013). Bu tip kanserli birçok hasta, adjuvan tedavi sırasında 
düşük remisyon ve metastaz durumlarında, kısa hayatta kalma süresi ve kemoterapiye yüksek 
direnç nedeniyle son derece kötü prognoza sahiptir (Whitman ve ark., 2011). In vivo veya in 
vitro meme kanser modellerinde birçok hücre dizini kullanılmaktadır. MCF-7 hücre dizininde 
olduğu gibi, MDA-MB-231 hücreleri de in vitro şartlarda yapışma özelliği gösterdiğinden in 
vitro deneyler için çoğunlukla bu hücreler seçilmektedir (Liu ve ark., 2017; Lokerse ve ark., 

2017). Bu çalışmada, kue’in MDA MB 231 meme kanseri hücre hattındaki apoptoz ve otofaji 

mekanizmaları üzerine olası moleküler etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Hücre Kültürü:  
MDA-MB-231 hücreleri 25 cm2’lik flasklarda, %10 Fetal sığır serumu, %1 
Penisilin/Streptomisin ve %1 L-glutamin içeren Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

(DMEM) kültür medyumu kullanılarak, 37°C, %5 kısmi CO2 basıncı ve nemli ortam içeren 
inkübatöre konuldu. Hücreler yeterli sayıya ulaşana kadar hem makroskobik hem de 
mikroskobik olarak düzenli aralıklarla kontrol edildi. 
Kuersetin’in hazırlanması: 
Kue (Sigma Aldrich) DMSO içerisinde çözdürülüp 10mM stok kue çözeltisi hazırlandıktan 
sonra filtreden geçirilerek steril hale getirildi. Daha sonra doz belirlemek için farklı 
konsantrasyonlarda kue çözeltileri besiyeri ile dilüe edilerek hazırlandı. 
MTT Hücre Canlılık Testi: 
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Bu çalışmada, hücresel sitotoksisiteyi belirlemek amacıyla MDA-MB-231 insan meme 

kanseri hücre hattı kullanıldı. Hücrelerin yaşaması ve proliferasyonu MTT (3-(4,5-

dimethylthiazol-2- yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) testi ile kantitatif ve kolorimetrik 

olarak belirlendi. MTT için MDA-MB-231 meme kanseri hücre hattına ait hücreler, 96 
kuyucuklu plaklar içerisine 24 saat önceden 3000 hücre/kuyu olacak şekilde 100 µL besi 
ortamı içerisine ekildi. Kue’in IC50 dozunu belirlenmek için, kue’in farklı dozları (5 µM, 10 
µM, 15 µM, 20 µM ve 40 µM) kullanıldı. Ayrıca doz uygulamasının zamana bağlı değişimini 
gözlemlemek için de 24, 48 ve 72. saatler için analiz yapıldı. Ertesi gün belirlenen dozlarda 
taze kue solüsyonları besiyeri ile dilüe edilerek hazırlandı. Her bir dozdan üç farklı kuyuya 
uygulama yapıldı. Kontrol grubuna herhangi bir ilaç uygulaması yapılmadı. Ardından 
hücreler 24, 48 ve 72 saat 37⁰C, %5 CO2‘li inkübatörde kültüre edildi. Ardından her bir 
kuyucuğa hücreler üzerine 10 µL MTT solüsyonu ilave edildi. Plakalar MTT solüsyonu 
ilavesini takiben 4 saat 37⁰C, %5 CO2’li ortamda inkübe edildi. Oluşan formazan kristallerini 
çözmek için inkübasyonun ardından besi ortamı uzaklaştırılarak kuyucuklara 100 µL DMSO 
ilave edildi ve 15 dk. daha inkübasyona bırakıldı. Sonrasında plakalardaki çözeltilerin 
absorbans değerleri 560 nm dalga boyunda spektrofotometrede ölçüldü. 3 tekrarlı olarak 
çalışıldı. Elde edilen veriler ışığında her bir grup için hücre canlığının %50 inhibe olduğu doz 
(IC50) belirlendikten sonra çalışma grupları aşağıdaki gibi oluşturuldu. 
1. Kontrol grubu: Herhangi bir ilaç uygulaması yapılmadan sadece besiyeri ile inkübe edilen 
hücre hattı grubu,  
2. Kuersetin 1 grubu (Kue 1): Kue IC50 dozunun hücrelere uygulandığı grup,  
3. Kuersetin 2 grubu (Kue 2): Kue IC50 dozunun yarısının hücrelere uygulandığı grup,  
4. D1 grubu: Kue 1 grubunda kue’in hazırlanmasında kullanılan DMSO oranının hücrelere 
uygulandığı grup, 
5. D2 grubu: Kue 2 grubunda kue’in hazırlanmasında kullanılan DMSO oranının hücrelere 
uygulandığı grup.  
Gruplar oluşturulduktan sonra antikor ekspresyonunun belirlenmesi için 24 kuyucuklu 
platelere 5x104 hücre/kuyu olacak şekilde 1 ml hücre ekimi yapılıp belirlenen dozda kue ve 
DMSO eklenerek 24 saatlik bir uygulama yapıldı. Süre sonunda hücreler DPBS ile 
yıkandıktan sonra %10’luk formaldehit solüsyonunda tespit edildi.  
TUNEL Metodu: 

Apoptozun belirlenmesi için TUNEL (terminal deoxynucleotide transferase-mediated20-

deoxyuridine 50-triphosphate nick endlabeling) metodu kullanıldı. Hücre ekilmiş lameller 
üzerine ApopTag® Fluorescein In Situ Apoptosis Detection Kit’i  (EMD Millipore, 
Darmstadt, Germany) üretici firmanın talimatlarına göre çalışıldı. Lameller PBS ile yıkandı. 
Ardından equilibration buffer da 5 dk. bekletildi ve daha sonra yıkama yapmadan TUNEL 
karışımı uygulayıp 1 saat inkube edildi. Süre sonunda lameller üzerine stop/wash buffer 
eklendi ve 37⁰C’de beketildi. Daha sonra yıkama yapılıp antidigoxigenin conjugate 
solüsyonunda 30 dk. oda ısısında inkube edilidi. Tekrar yıkama yaparak lameller DAPI ile 
muamele edilerek çekirdek boyaması gerçekleştirildi. Daha sonra tekrara yıkayarak su bazlı 
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kapatıcı ile lameller lam üzerine kapatıldı. Olympus BX51 floresan mikroskobu (Olympus 
BX51, Tokyo, Japonya) altında lamların değerlendirilme yapıldı. 
İmmunofloresan Boyama Metodu: 
Hücre hattında Beklin-1 ve LC-3/2 ekspresyonlarını belirlemek için immunofloresan boyama 
metodu uygulandı. Hazırlanan lameller PBS ile yıkandı ve goat serum ile 60 dk. inkübe 
edildi. Daha sonra hücreler ayrı ayrı Beklin-1 ve LC-3/2 antikorları ile 1 gece +4⁰C’de 
inkübasyona bırakıldı. Ertesi gün PBS ile iki kere yıkandı. Daha sonra sekonder antikor ile 
hücreler oda sıcaklığında inkübe edildi. Ardından, PBS ile yıkanan hücreler 4′ 6′-diamino-2- 

phe-nylindole (DAPI) uygulanarak çekirdek boyanması yapıldı. Hücreler tekrar PBS ile 
yıkandıktan sonra kapatıcı medyum ile kapatıldı. Hazırlanan preparatlar Olympus BX51 
floresan mikroskobu altında incelendi. 

İstatistiksel Analiz: 

Tüm stat st ksel anal zler Grahpad pr s m Vers on 8.0 stat st k yazılım programı aracılığı le 
gerçekleşt r ld . Ver ler n normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Sm rnov and Shap ro-

W lk testler  le değerlend r ld . Çoklu karşılaştırmada normal dağılım gösterenler One Way 
Anova, normal dağılıma sah p olmayan grup karşılaştırmasında se Kruskal Wall s testler  
uygulandı. Grup karşılaştırmaları sonucunda anlamlı çıkan değ şkenler n post-hoc 
karşılaştırmaları One Way Anova test  ç n Bonferron , Kruskal Wall s test  ç n Dunn’s test  
le yapıldı. Anlamlılık düzey  p<0.05 olarak kabul ed ld . 

BULGULAR  

Hücre canlılığı değerlendirmek için ilk olarak MDA-MB-231 hücrelerine kue’in farklı dozları 
(5μM, 10μM, 15 μM, 20 μM ve 40 μM’luk) 24, 48 ve 72 saat aralıklar ile ugulandı. İlk 
deneme sonrasında anlamlı azalmanın 5 µM ile 40 µM dozları arasında olduğu görüldü ve 
farklı zaman aralıklarında uygulamalar yapıldı (Şekil 1). İkinci uygulama ile elde edilen MTT 
analizi sonucuna göre 24. saattteki IC50 dozu 20 µM olarak belirlendi. 24 saatin sonunda kue 
uygulanan gruplarda hücre canlılığının kontrol grubuna göre doz artışına bağlı olarak azaldığı 
görüldü. Bu da bize kue’in hücre canlılığına olan negatif etkisini ve proliferasyonu inhibe 
edici özelliğe sahip olduğunu gösterdi. Elde edilen sonuç, apoptoz ve otofaji mekanizmasında 
ki olası değişimleri değerlendirmek için 24 saatlik uygulamanın yeterli olabileceğini gösterdi 
(Şekil 1). 
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Şekil 1: Kuersetin’in MDA-MB-231 hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi. 24 saat, 48 saat ve 
72 saat süresince farklı konsantrasyonlar da elde edilen hücre canlılığı grafikleri. 

 

Şekil 2: MDA-MB-231 hücrelerine uygun konsantrasyonda kuersetin uygulaması sonucunda 
elde edilen Beklin-1, LC3/2 immünreaktivite yoğunlukları ve Tunel pozitif hücre sayısı sonuç 
grafikleri  (* p<0.05,  ** p<0.01, *** p<0.001).  
 

MDA-MB-231 hücre hattı üzerine farklı dozlarda kue’in uygulanmasının apoptoz üzerine 
olası etkisi TUNEL metodu ile değerlendirildi. TUNEL+ apoptotik cisimcikler floresan 
mikroskopta yeşil yansımalar şeklinde gözlendi (Şekil 3). TUNEL+ hücre sayısı 
değerlendirildiğinde, kue1 grubunda özellikle kue 2 ve D1 gruplarına göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede artmış TUNEL+ hücre sayısına sahip olduğu görüldü (p<0.001). Aynı 
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zamanda bu anlamlı farklılık kue 2 grubu ile D2 grubu arasında da vardı (p<0.001). Kontrol 

ile kue 1, kue 2 ve D1 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı 
(p<0.001) (Şekil 2). 

 
 

Şekil 3: Kuersetin uygulanan MDA MB 231 meme kanseri hücre hattında gruplardaki 
TUNEL+ apoptotik cisimcikler yeşil yansımalar olarak görülmektedir. DAPI: 4,6-diamidine-

2’-phenylindole. Skala bar: 100 µm’dir (Tunel boyama).  

MDA-MB-231 hücreleri üzerine kue’in etkisine bakıldığında otofaji markerlarından Beklin-1 

ve LC3/2 immunreaktivitesi değerlendirildiğinde her ikisinde de en yüksek immünreaktivite 
yoğunluğunun IC50 dozunun uygulandığı gruplarda olduğu görüldü (Şekil 2). Beklin-1 

ekspresyonu immunofloresan boyama metodu ile belirlendi. Beklin-1’in hücre içerisinde hem 
çekirdek hem de sitoplazmada ekspresyon gösterdiği belirlendi. Floresan mikroskop ile 

yapılan değerlendirmelerde hücre sitoplazmalarındaki kırmızı yansımalar Beklin-1 

ekspresyonunu işaret etti. Kue1 ve kue 2 grupları arasında Beklin-1 immunreaktivite 

yoğunluğu açısından anlamlı bir farklılık gözlendi (p<0.001). Kue 1 ve D2 grupları arasında 
anlamlı bir farklılık görülmedi (p>0.05). Kontrol grubu tüm diğer deney grupları ile 
kıyaslandığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdi (p<0.001) (Şekil 4). 
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Şekil 4: Kuersetin uygulanan MDA MB 231 meme kanseri hücre hattında gruplardaki Beklin-

1 ekspresyonları kırmızı floresan yansımalar şeklinde görülmektedir. DAPI: 4,6-diamidine-2’-
phenylindole. Skala bar: 100 µm’dir (İmmunofloresan boyama). 

LC3/2 ekspresyonu ise hücre sitoplazmasında yeşil floresan yansımalar şeklinde gözlendi 
(Şekil 5). Kue1 grubu hem kue 2 hem de D1 grubu ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak 
anlamlı derecede artmış LC3/2 immunreaktivite yoğunluğu gösterdi (p<0.001). Aynı zamanda 
bu anlamlı farklılık kue2 grubu ile D2 grubu arasında da vardı (p<0.001). Kontrol ile kue 1, 
kue 2 ve D1 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı  (Şekil 2). 
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Şekil 4: Kuersetin uygulanan MDA MB 231 meme kanseri hücre hattında gruplardaki LC3/2 
ekspresyonları hücre sitoplazmasında dağınık halde yeşil floresan yansımalar şeklinde 
görülmektedir. DAPI: 4,6-diamidine-2’-phenylindole. Skala bar: 100 µm’dir 
(İmmunofloresan boyama. 

TARTIŞMA  

Günümüzde kanser, dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. 
Meme, kolon, akciğer, yumurtalık ve prostat kanserleri gibi heterojen insan karsinomlarında 

adjuvan kemoterapötik ajan olarak fitokimyasalların kullanımı son yıllarda artış 
göstermektedir. Bu sebeple bilim adamları, farklı kanser türlerine karşı yeni bitki türleri ve 
yeni aktif maddeler keşfetmeye çalışmakadır (Gibellini ve ark.,  2011). Polifenoller, flavonlar 
ve flavonoidler, farklı kanser türlerinde antikanser potansiyeline sahiptir. Flavonoidler, birçok 
hastalığa karşı terapötik olarak aktif fitokimyasallar olduğu bildirilen bitki türevlerinin iyi 
bilinen ürünlerindendir (Shafabakhsh ve ark., 2019). Kuersetin, in vitro ve in vivo modellerde 

kanıtlanmış kemopreventif etkileri nedeniyle onkolojide yüksek potansiyele sahip bir 
flavonoiddir (Jana ve ark., 2018). Kuersetin, karsinogenezi önlemek, inhibe etmek veya 
tersine çevirmek için modülatörler olarak sinyal iletim yollarına etki eden bir kimyasal 
önleyici olarak kabul edilir. Bu aktivite ile apoptoz, hücre göçü, farklılaşma ve proliferasyon, 
oksidatif denge, inflamasyon gibi birçok etki gösterir (Alper ve ark, 2019).  

Apoptoz, birçok fitokimyasal tarafından hedeflenir ve premalign/malign hücreleri ortadan 
kaldırmak için temel bir süreçtir. Geleneksel kemoterapinin hedeflerinden biri, kanser 
hücrelerinde apoptozu indüklemektir (Chien ve ark., 2009). Çok sayıda çalışma, kuersetin'in 
çeşitli kanser hücre dizileri ve tümörlerinde pro-apoptotik etkilerine dair tutarlı bir şekilde 
kanıt sağlamıştır (Dajas, 2012; Russo ve ark., 2012). Apoptotik sinyallemenin düzensizliği, 
kanserin ilerlemesine yol açabilen apoptotik kusurlara neden olur. Yapılan çalışmalar, 
kuersetin'in meme, karaciğer ve kolon gibi çeşitli insan kanser hücre hatlarında hücre 
büyümesini engellediğini göstermiştir. Kuersetin, G1 ve/veya G2/M fazında hücre 
döngüsünün durmasını, kanser hücreleri MAPK'ları ve Akt'de sinyal iletim yollarının 
baskılanması, hücre proliferasyonunu önlemek için büyüme faktörünün sentezinin 
düzenlenmesi ve apoptozun indüksiyonu gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla etki eder 
(Quagliariello ve ark., 2016; Ackland ve ark., 2005). Kuersetin'in iç/dış faktörleri 
düzenleyerek çeşitli kanser hücrelerinde apoptozu indüklediğini ortaya koymuştur. Çok 
sayıda çalışma, kuersetin'in, özellikle MDA MB ‐ 231 ve MCF7 meme kanseri hücreleri 
olmak üzere çeşitli kanser hücre dizilerindeki çeşitli hücresel yolaklardaki etkileşimleri 
yoluyla apoptozu indükleme yeteneği doğrulanmıştır (Dajas, 2012). Aynı zamanda,  
kuersetin’in MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerinde Bax sentezini artırma ve bcl-2 

sentezini azaltma eğilimininde olduğu gösterilmiştir (Chien ve ark., 2009). Ayrıca, 
kuersetin'in ER alpha negatif meme kanseri hücrelerinde p-53 bağımlı apoptotik hücre 
ölümünü indüklediği bilinmektedir (Seo ve ark., 2011). Başka bir çalışmaya göre, IC50 
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değerindeki (37 μM) kuersetin'in, MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerinde 
apoptoza yol açan Twist ve p38 MAPK sinyallemesini modüle ettiği bulunmuştur 
(Ranganathan ve ark., 2015). Choi ve ark. ise kuersetin’in, MDA-MB-453 hücrelerinin 
proliferasyonunu inhibe ettiğini apoptotik markırları ve hücre siklusu analizlerini yaparak elde 
etmişlerdir. Buna göre proapoptotik kaspaz 3, sitokrom C, Bax ve p53 proteinleri artmış, 
antiapoptotik Bcl2 proteini azalmıştır (Choi ve ark., 2008). Ayrıca, bazı çalışmalar, MDA-

MB‐231 ve MCF‐7 meme kanseri hücre hatlarının kuersetin ile tedavisinin G1 fazında hücre 
döngüsü tutuklanmasına neden olabileceğini ve CyclinD1 ekspresyonunda önemli bir azalma 
ile birlikte hücre ölümüne neden olabileceğini göstermiştir. p38MAPK'lerin bir sonucu olarak 
Twist'in azalmış ekspresyonu apoptoz sürecini teşvik edebilir (Liao ve ark., 2015;  Rauf ve 
ark., 2018). MCF ‐ 7 ve MDA‐ MB ‐ 231 hücre hatlarını içeren çalışmalarda, kuersetin 12.5‐
300 µM arasında değişen konsantrasyonlarda apoptozu indüklediği gösterilmiştir. Bu 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar, kuersetinin apoptotik özelliğinin konsantrasyonla arttığını 
göstermektedir (Chien ve ark., 2009; Duo ve ark., 2012; Deng ve ark., 2013). Bu çalışmada 
MDA MB-231 meme kanseri hücrelerinde apoptotik hücrelerin değerlendirilmesi DNA 
kırıklarının işaretlenmesine dayalı TUNEL metodu kullanılarak yapıldı. Yapılan çalışmada 
24, 48 ve 72 saatlik ölçümlerin sonucuna göre artan doza bağlı olarak hücre canlılığının 
azaldığı gözlenmiştir. 24 saatlik ölçüm sonuçlarına göre kuersetin uygulaması 20 μM olarak 

belirlendi. Apoptoz açısından değerlendirildiğinde kue1 grubunda en yüksek TUNEL + hücre 
sayısı görülmektedir. Kuersetin’in IC50 dozunun MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerini 
apoptoza götürdüğü gösterildi.  

Apoptoz ve otofaji birbirinden bağımsız mekanizmalarla gerçekleşen ve farklı morfolojik 
özellikler gösteren olaylar olsa da, son çalışmalar bu iki hücre ölüm çeşidi arasında karmaşık 
bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Otofaji, makromoleküllerin, yanlış katlanmış 
proteinlerin ve organellerin lizozomlar tarafından parçalanıp geri dönüştürüldüğü (Xie ve ark.,   
2011) ve hücresel homeostaz için vazgeçilmez bir süreç oluşturan bir bozulma sürecidir 
(Sasaki ve ark., 2017). Apoptoz ve otofajinin arasındaki yakın ilişkiyi gösteren kanıtların 
artması nedeniyle hücre ölüm mekanizmalarının tam olarak anlaşılması için ajanların 
sitotoksite etkilerine hem apoptoz hem otofaji açısından bakılması yararlıdır. Otofaji 

mekanizmasında Beklin-1, otofagozom oluşumu için gerekli olan bir proteindir. Vezikül 
oluşumu için hücre içindeki diğer proteinlerle etkileşir ve süreci başlatmış olur (Xie ve 
Klionsk, 2007). Otofajinin uyarılması sonucu LC3-II sitoplazmada yaygın ve noktasal bir 

dağılım gösterir. Bu yerleşim şekli otofagozomların işaretlenmesinin göstergesidir (Gözüaçık, 
2012). Kuersetin'in otofajik tepkileri teşvik ettiği ve dolayısıyla insan umbilikal ven 
endotelyal hücrelerini (HUVEC'ler) yüksek glikoz kaynaklı hasara karşı koruduğu 
bildirilmiştir. Aynı çalışmada, kuersetin'in glutatyon (GSH) ve Beclin-1 ve mikrotübül ile 
ilişkili protein hafif zincir-3- II (LC3-II) / LC3-I oranının yanı sıra oksidatif stresi azaltarak 
hücre sağkalımını önemli ölçüde artırabildiği gösterilmiştir (Rezabakhsh ve ark., 2019). 
Kuersetin’in, HL-60 akut miyeloid lösemi (AML) hücrelerinde uygulaması ile sadece 
proapoptotik sinyalleri aktive etmekle kalmadı, aynı zamanda hafif zincir 3 (LC3)-II'nin artan 
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ekspresyonunun gösterdiği gibi otofaji olaylarını da tetikledi, p62 ekspresyonunu azalttı ve 
asidik veziküler organellerin oluşumu gözlenmiştir (Chang ve ark., 2017). Bu çalışmada, 
MDA-MB-231 hücre hatlarında kuersetin uygulamasının her iki proteinde de artışa neden 
olduğu ve otofajiyi aktive ettiği gösterilmiştir. 
Çalışmamızda, kuersetin’in MDA-MB-231 hücrelerine karşı sitotoksik aktivite gösterdiği ve 
önceki çalışmalarla tutarlı olarak, kuersetin’in hem apoptoz hem de otofaji yoluyla meme 

kanseri hücrelerini öldürücü özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle, yeni tedavi 
stratejilerinin geliştirilmesi ile kuersetin’in, insan meme kanserini önleme veya tedavi etme de 
önemli bir hedef olduğu düşünülmektedir. Elde edilen bu değerlendirmeler eşliğinde 
çalışmamızın, kuersetin’in daha fazla sayıda ve farklı özellikte meme kanseri hücre hatlarında 
denenmesi ile meme kanseri için gelecekte farklı tedavi stratejilerinin geliştirilmesi 
konusunda yeni bir perspektif oluşturacağı ve bu konuda yapılacak diğer çalışmalara temel 
oluşturacağı kanaatindeyiz.  
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ÖZET 

İleri yaş populasyonda Neer tip üç ve dört parça proksimal humerus kırıkları tedavisinde karışık 
klinik sonuçlar elde edilmiştir. Proksimal humerus kırıklarının etkili ve kesin bir tedavi algoritması 
günümüze dek tanımlanamamıştır. Bu çalışmada amacımız; 50 yaş üstü hastalarda üç ve dört parça 
proksimal humerus kırıklarında konservatif tedavi (CT), kilitli plak ile osteosentez (OS) ve 
hemiartroplasti (HA) uygulanan hastaların sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. 

2009-2015 yılları arasında en az bir yıllık takibi olan 38 hasta (ortalama yaş 69,05 yıl) 
değerlendirildi. Hastalar üç gruba ayrıldı. OS ile tedavi edilen on dört hasta, konservatif olarak 
tedavi edilen on dört hasta ve HA ile tedavi edilen on hasta şeklinde gruplandırıldı. Constant Omuz 
Skoru, DASH (kol, omuz ve el sorunları anketi), Amerikan Omuz ve Dirsek Derneği Skoru ve 
omuz hareket açıklığı ölçülerek fonksiyonel değerlendirme yapıldı. 

OS ve CT grupları, HA grubuna göre daha iyi sonuçlar elde edildiği görüldü. OS grubunda; 
ortalama Constant skoru 73.5 (43-98), ortalama DASH skoru 14.68 (0-37.9) ve ortalama ASES 
skoru 72.45 (35-100) idi. CT grubunda; ortalama Constant skoru 69.5 (30-90), ortalama DASH 
skoru 25.02 (5.2-66.4) ve ortalama ASES skoru 69.81 (26.6-94.9) idi. HA grubunda; ortalama 
Constant skoru 50.9 (32-67), ortalama DASH skoru 26.33 (9,5-48.3) ve ortalama ASES skoru 57.92 
(15-81.6) idi. Öne elevasyon (p=0.001), abdüksiyon (p=0.001), internal (0.042) ve eksternal 
rotasyon (p=0.048) OS ve CT gruplarında HA grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 
üstün bulundu. 
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Bu çalışmada, ileri yaştaki neer tip 3 ve tip 4 kırıklarda HA'nın cerrahi planlamada bir öncelik 
olarak düşünülmemesi gerektiğine inanıyoruz. Ek morbiditesi ve ileri yaşı olan hastalarda CT'nin 
daha üstün olduğunu ancak daha genç ve cerrahi işlemi tolere edebilen hastalarda önceliğin OS 
olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: neer 3 ve 4 parçalı kırıklar, proksimal humerus kırığı, omuz hemiartroplasti 

ABSTRACT 

Neer type three and four part proximal humeral fractures in elderly patients have yielded mixed 
clinical outcomes. A consensus in an effective and definitive treatment algorithm of proximal 
humerus fractures has not been defined. Our aim was to retrospectivley evaluate different treatment 
methods including; conservative treatment (CT), osteosynthesis with interlocking plate (OS) and 
hemiarthroplasty (HA) in three and four part proximal humeral fractures in patients older than 50 
years of age. 

Thirty-eight elderly patients (avarge 69.05 years) that have at least one year of follow up between 
2009-2015 were evaluated. Divided into three groups; fourteen patients treated with OS 
(interlocking plate fixation), fourteen patients treated conservatively and ten patients treated with 
HA. For further evaluation; Constant Shoulder Score, Disabilities of the arm, shoulder and hand 
score (DASH), American Shoulder and Elbow Society Score had been used. Shoulder range of 
motion were also assessed. 

OS and CT groups had higher final outcome scores than HA group. In OS group; the average 
Constant score was 73.5 (43–98), average DASH score was 14.68 (0–37.9) and average ASES 
score was 72.45 (35-100). In CT group; the average Constant score was 69.5 (30–90), average 
DASH score was 25.02 (5.2–66.4) and average ASES score was 69.81 (26.6–94.9). In HA group; 
the average Constant score was 50.9 (32–67), average DASH score was 26.33 (9.5–48.3)  and 
average ASES score was 57.92 (15–81.6). Forward elevation (p=0.001), abduction (p=0.001), 
internal (0.042) and external rotation (p=0.048) were statistically significantly improved in OS and 
CT groups than HA group. 

In this study we believe that HA should not be considered as a priority in surgical planning in neer 
type three and type four fractures in elderly. We think that in patients with additional morbidity and 
advanced age, CT is superior, but in patients who are younger and can tolerate the surgical 
procedure, the priority should be OS. 

Keywords: neer 3 adn 4 part fractures, proximal humeral fractures, shoulder hemiarthroplasty 

GİRİŞ 

Humerus proksimal uç kırıkları tüm kırıkların % 4’ ünü oluşturmaktadır (1). Günümüzde giderek 
artan ortalama yaşam süresi nedeniyle, osteoporotik kemiğe sahip yaşlı nüfustaki artış sonucu omuz 
bölgesi kırıkları gün geçtikçe daha sık görülmektedir (2,3). 80 yaş üzeri kadınlarda proksimal femur 
ve distal radius kırığından sonra en sık görülen üçüncü kırıklardır (3,4). 50 yaş ve üzeri kadın 
hastaların 2/3’ü, erkek hastaların ise 1/5’i osteoporotik kırık riski taşımaktadır (5).  

Literatürde tedavi seçenekleri arasında konservatif tedavi, plak ile fiksasyon, perkütan kirschner (K) 
teli tespiti, intramedüller fiksasyon ve artroplasti gibi seçenekler bulunmaktadır (6,7). Günümüzde 
hala proksimal humerus kırıklarının tedavisinde bir konsensusa varılamamış; etkili, kesin bir tedavi 
algoritması tanımlanamamıştır (8). 
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Çalışmamızın amacı kliniğimizde Neer Tip 3 ve Tip 4 kırıklara sahip hastalara uygulanmış 
konservatif, kilitli plak ile osteosentez ve hemiartroplasti tedavi yaklaşımlarının klinik sonuçlarını 
ve sonrasındaki omuz fonksiyonlarının değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM 

Çalışmamızda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniği’nde 2009-2015 yılları arasında humerus proksimal uç kırığı tanısı ile acil 
servis ve poliklinikten başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Bu hastalardan 
50 yaş ve üzerinde olan, Neer sınıflamasına göre tip 3 ve tip 4 kırıkları olan hastalar belirlendi ve 
minimum takip süresi 1 yıl olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Patolojik kırığı, açık kırığı, 
nöromüsküler hastalığı, kognitif işlev bozukluğu olan, inme öyküsü, hemipleji öyküsü olan, diğer 
cerrahi teknikler ile opere edilmiş hastalar ve katılımcı olmak istemeyen hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. 

Hastalardan işlemler öncesi aydınlatılmış onam alındı. Çalışma Helsinki Bildirgesi’ne uygun 
şekilde yapıldı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik 
kurulundan onay alındı. 

 Kriterlere göre belirlenen toplam 38 hasta konservatif tedavi uygulanan (n=14), kilitli plak ile açık 
redüksiyon internal fiksasyon yapılan (n=14) ve hemiartroplasti uygulananlar (n=10) olarak 3 gruba 
ayırıldı. Hastalar son kontrollerinde Constant Omuz Skorlaması, American Shoulder and Elbow 
Society Skorlaması (ASES), Disabilities of The Arm Shoulder and Hand Skorlaması (DASH)  
kullanılarak değerlendirildi ve omuz eklem hareket açıklıkları karşılaştırıldı. 

Eklem hareket açıklıkları goniyometre ile ölçüldü. Hastalara acil servis ve poliklinik başvurularında 
omuz ön-arka ve lateral grafilerine ek olarak bilgisayarlı tomografi de çekildi.

Tüm hastalar Neer tarafından belirtilmiş olan; 45 dereceden fazla artiküler yüzey açılanması, 1 
cm’den fazla kırık parça deplasmanı cerrahi kriterlerine uymaktaydı (10). 

Cerrahi Teknik 

Kilitli plak ile osteosentez uygulanan hastalar şezlong pozisyonunda hazırlandı ve deltopektoral 
insizyon kullanıldı. Humerus proksimal uç kilitli plağı bisipital oluğun hemen lateraline büyük 
tüberkülün 7-8 mm distaline yerleştirildi. C kollu skopi kullanılarak ameliyat sırasında görüntüleme 
yapıldı.  

Cerrahi sonrası hastalar 2 hafta omuz kol askısında takip edildi ve 2. haftada klinik fizyoterapist 
eşliğinde pasif omuz egzersizleri, 4. haftada aktif yardımlı egzersizler, 6. haftadan sonra 
güçlendirme egzersizleri yaptırıldı.  

Hemiartroplasti uygulanan hastalarda aynı cerrahi yaklaşım kullanıldı. Protez çimentolu olarak 
interkondiler hatta göre 30 derece retroversiyonda çakıldı. Büyük ve küçük tüberküller protez 
üzerinde bulunan deliklere suture edilerek rekonstrükte edildi. Cerrahi sonrası hastalara 
fizyoterapist eşliğinde 1. haftada pasif omuz egzersizleri, 3. haftada aktif yardımlı egzersizler, 6. 
haftada güçlendirme egzersizleri yaptırıldı. 

Konservatif tedavi grubundaki hastalar için; ilk 4 hafta velpeau bandaj ile takip sonrası aktif el bilek 
ve dirsek egzersizleri, pasif omuz egzersizleri, 6. haftada aktif yardımlı egzersizler, 8. haftada 
güçlendirme egzersizleri başlandı. 
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a.       b.  

Şekil 1. a. 68 yaşında erkek hasta acil servis başvuru grafisi. b. Plak ile 
osteosentez sonrası kontrol grafisi. 

a.       b.  

Şekil 2. a. 75 yaşında kadın hasta acil servis başvuru grafisi. b. Hemiartroplasti 
sonrası erken postop grafisi. 

a.         b.  

Şekil 3. a.70 yaşında kadın hasta düşme sonrası acil servis başvuru grafisi. b. 
Konservatif takip sonrası grafisi. 
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İstatistiksel analiz 

İstatistiksel analiz SPSS 20 ile yapıldı. Verilerin dağılımı Kolmogorov-Smirnov testi ile 
değerlendirildi. Normal dağılım gösteren değişkenler için Student T test, normal dağılım 
göstermeyen veriler için Mann Whitney U testi uygulandı. Kategorik değişkenler Ki-kare analizi ile 
değerlendirildi. 0.05’ten az p değeri anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Hastaların 28’i kadın, 10’u erkekti. En büyük yaş 90, en küçük yaş 50 ve yaş ortalaması 69.05 idi. 
Hastaların 30’unda Neer sınıflamasına göre Tip III, 8’inde Neer sınıflamasına göre Tip IV humerus 
proksimal uç kırığı mevcuttu. 

Kilitli plak ile osteosentez grubundaki 14 hastanın 10’u kadın, 4’ü erkekti. Yaş ortalaması 65.78 
olup; en büyük 87, en küçük 50 idi. Bu 14 hastanın 10’u Neer Tip III, 4’ü Neer Tip IV idi. Ortalama 
takip süresi 27 ay olup; en uzun takip süresi 70 ay, en kısa takip süresi 15 aydı. Hemiartroplasti 
grubundaki 10 hastanın 7’si kadın, 3’ü erkekti. Yaş ortalaması 62.3 olup; en büyük 75, en küçük 53 
idi. Bu 10 hastanın 8’i Neer Tip III, 2’si Neer Tip IV idi. Ortalama Takip süresi 41 ay olup; en uzun 
takip süresi 78 ay, en kısa takip süresi 13 aydı. Konservatif tedavi grubundaki 14 hastanın 11’i 
kadın, 3’ü erkekti. Yaş ortalaması 77.14 olup; en büyük 90, en küçük 67 idi. Bu 14 hastanın 12’si 
Neer Tip III, 2’si Neer Tip IV idi. Ortalama Takip süresi 34 ay olup; en uzun takip süresi 83 ay, en 
kısa takip süresi 12 aydı(Tablo 1). 

 Min. Maks Ort. Std. Sap. 

Yas 38 50 90 69.05 10.63 
Takip Suresi (Ay) 38 12.4 3.7 33.4 18.3 
DASH Skoru 38 0 66.4 21.55 15.57 
Constant Omuz Skoru 38 30 98 66.10 18.53 
ASES Skoru 38 15 100 67.65 23.58 
Öne Fleksiyon 38 30 180 93.42 36.98 
Abduksiyon 38 30 180 89.86 36.08 
İç Rotasyon 38 0 90 42.50 20.39 
Dış Rotasyon 38 0 90 51.57 26.76 
Ekstansiyon 38 30 45 39.47 7.33 

           Tablo 1.  Hastaların eklem hareket açıklığı ölçümleri ve fonksiyonel değerlendirme sonuçları. 

Osteosentez uygulanan hastaların skorlamaları değerlendirildiğinde; ortalama Constant skoru 73.5 
(43–98) ve hastaların 3’ü mükemmel, 3’ü iyi, 3’ü orta, 5’i kötü sonuç olarak bulundu. Ortalama 
DASH skoru 14.68 (0–37.9) ve ortalama ASES skoru 72.45’ti(35–100). Hemiartroplasti uygulanan 
hastaların skorlamaları değerlendirildiğinde; ortalama Constant skoru 50.9 (32–67) ve hastaların 
10’u kötü sonuç olarak değerlendirildi. Ortalama DASH skoru 26.33 (9.5–48.3) ve ortalama ASES 
skoru 57.92 (15–81.6) idi. Konservatif olarak takip edilen hastaların skorlamaları 
değerlendirildiğinde; ortalama Constant skoru 69.5 (30–90) ve hastaların 1’i mükemmel, 6’sı iyi, 
3’ü orta, 4’ü kötü sonuç olarak değerlendirildi. Ortalama DASH skoru 25.02 (5.2–66.4) ve ortalama 
ASES skoru 69.81 (26.6–94.9) idi. 

Veriler incelendiğinde 3 grubun karşılaştırılması sonucu istatistiksel olarak anlamlı çıkan veriler 
gruplar arasında da ayrı ayrı değerlendirildi (Tablo 2). 

Osteosentez ve Konservatif Tedavi ile takip edilen hastaların normal dağılım gösteren Constant ve 
DASH skorları incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü (Constant 
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p=0.564, DASH p=0.093). Yine aynı gruplar arasında omuz fleksiyon (p=0.358) ve abduksiyon 
(p=0.348) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. ASES skoru 
(p=0.511), omuz iç (p=0.874) ve dış rotasyonu (p=0.804), omuz ekstansiyonu (p=1.000) ve takip 
sürelerinde (p=0.094) bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. 

Osteosentez ve Hemiartroplasti grupları aynı yöntemle karşılaştırıldı. Constant (p=0.001), DASH 
skorları (p=0.032), omuz fleksiyonu (p=0.001), omuz abduksiyonunun (p=0,001) istatistiksel olarak 
anlamlı derecede farklı olduğu görüldü. ASES skoru (p=0.172), omuz iç rotasyonu (p=0.138), omuz 
ekstansiyonu (p=0.212) ve takip süresinde (p=0.108) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
görüldü. Omuz dış rotasyonunda (p=0.048) istatistiksel olarak anlamlı fark olup, osteosentez 
gurubunun daha üstün olduğu gözlendi. Osteosentez grubu dış rotasyon ortalaması 14.93°, 
hemiartroplasti grubunun ortalaması ise 9.10° ölçüldü. 

Konservatif Tedavi ve Hemiartroplasti grupları kendi arasında aynı yöntemle karşılaştırıldı. 
Constant skoru (p=0.012), omuz fleksiyonu (p=0.002) ve omuz abduksiyonu değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü. DASH skoru (p=0.852) açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlendi. ASES skoru (p=0.212), omuz dış rotasyonu (p=0.084), 
omuz ekstansiyonu (p=0.212) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Omuz iç 
rotasyonunda (p=0.042) istatistiksel olarak anlamlı fark olup, konservatif tedavi grubunun daha 
üstün olduğu gözlendi. Konservatif tedavi grubu iç rotasyon ortalama 15°, hemiartroplasti grubunun 
ise 9° olarak ölçüldü. 

 
Tedavi Ort. Std. Sap. p 

DASH Skoru 
Konservatif Tedavi 14 25.0 18.83 

0.032 Hemiartroplasti 10 26.3 12.98 
Plak Osteosentez 14 14.6 11.7 

Constant Skoru 
Konservatif Tedavi 14 69.5 19.20 

0.001 Hemiartroplasti 10 50.9 11.72 
 Plak Osteosentez 14 73.5 16.23 

ASES Skoru 
Konservatif Tedavi 14 69.8 16.72 

0.512 Hemiartroplasti 10 57.9 12.03 
Plak Osteosentez 14 72.45 23.15 

Fleksiyon 
Konservatif Tedavi 14 99.6 31.05 

0.001 Hemiartroplasti 10 59.5 23.72 
Plak Osteosentez 14 111.4 35.72 

Abduksiyon 
Konservatif Tedavi 14 97.1 24.23 

0.001 Hemiartroplasti 10 53.5 19.18 
Plak Osteosentez 14 108.5 37.19 

İç Rotasyon 
Konservatif Tedavi 14 45 22.01 

0.042 Hemiartroplasti 10 37 13.78 
Plak Osteosentez 14 47.5 21.19 

Dış Rotasyon 
Konservatif Tedavi 14 55.7 25.93 

0.048 Hemiartroplasti 10 36 26.33 
Plak Osteosentez 14 58.5 25.07 

Ekstansiyon 
Konservatif Tedavi 14 40.7 7.02 

0.212 Hemiartroplasti 10 36.1 7.74 
Plak Osteosentez 14 40.7 7.03 

Tablo 2.  Fonksiyonel sonuçların tedavi tipine göre değerlendirilmesi. p* ( 0.05> anlamlı kabul edildi) 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Campbell yaşlı hastalarda impakte kırıkların konservatif yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiğini, 
radyografik olarak ciddi malpozisyonların bile fonksiyonel olarak tolere edilebildiğini savunmuştur. 
Cerrahi tedavide çeşitli fiksasyon metodları geliştirilmiş ancak %50’lere varan cerrahiye bağlı 
komplikasyon oranları nedeniyle tedavide altın standart yöntem belirtilememiştir (8,9). 

Mao ve arkadaşları yaptıkları bir meta-analizde Neer sınıflamasına göre Tip III ve Tip IV kırıklarda 
cerrahi ve konservatif tedavileri karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında cerrahi tedaviler arasında; 
intramedüller çivileme, kilitli plak, minimal invaziv plak uygulaması ve artroplastiyi birlikte 
değerlendirmişlerdir. Constant omuz skorlaması ile hastaları değerlendirmiş ve konservatif tedavi 
ile cerrahi tedaviler arasında fonksiyonel anlamda farklılık olmadığını bildirmişlerdir (11).  

Literatürde bulunan Neer 3 ve Neer 4 parçalı kırıklarda uygulanmış kilitli plak ve konservatif tedavi 
arasında yapılan çalışmalarda 1 yıllık takip süresinde ileri yaş hastalarda sonuçlar açısından bir 
farklılık görülmemiştir (12). Çalışmamızda ortalama skorlar ve ortalama eklem hareket açıklıklarını 
değerlendirdiğimizde osteosentez grubunu üstün bulduk; ancak konservatif tedavi uyguladığımız 
grup ile aralarında istatistiksel anlamda herhangi bir fark bulunmamıştır.  

Çalışmamızda kilitli plak uyguladığımız ve konservatif takip ettiğimiz 28 hastanın toplamda 3 
tanesinde kaynamama izlenmiştir. Iyengar ve arkadaşları yaptıkları araştırmada literatürde 650 
hastayı içeren 12 çalışmayı taramış ve konservatif takip edilen hastalarda %98 oranında kaynama 
sağlandığını, komplikasyon oranının %13 olduğunu belirtmişlerdir (13). Charalambous ve 
arkadaşları kilitli plak ile tedavi ettikleri 25 hastadan 5’inde implant yetmezliği ve kaynamamaya 
bağlı revizyon gerektiğini bildirmişlerdir (14). Kilitli plak ile fiksasyonda en önemli 
komlikasyonlardan bir taneside vida migrasyonu olup Lill ve arkadaşları vida migrasyon 
komplikasyonu ile ilgili yayınladıkları seride komplikasyon oranını %17 olarak bildirmişlerdir (15). 
Bizim kaynama oranımız %90, komplikasyon oranımız ise %28’dir. Çalışmamızda 3 hastada vida 
migrasyonu, 3 hastada subakromial impingment, 1 hastada derin doku enfeksiyonu, 1 hastada da 
avasküler nekroz gibi nedenlerle implant çıkımı için sekonder operasyonlar gerekli olmuştur. 
Osteosentez grubunun fonksiyonel skorları ve eklem hareket açıklığı değerleri literatür ile uyumlu 
olup; konservatif tedavi grubuyla benzer sonuçlara sahipti (16,17).  

Kraulis ve Hunter tedavi ettikleri 11 hastada sadece 2 hastanın hemiartroplasti açısından tatminkar 
sonuç verdiğini bildirmişlerdir (18). Olerud ve arkadaşları yaptıkları randomize kontrollü 
çalışmada; ileri yaş hastalarda 4 parçalı proksimal humerus kırıklarında hemiartroplasti ve 
konservatif tedavi arasında eklem hareket açıklığı açısından 2 yıllık takip sonucunda fark 
olmadığını; ancak hemiartroplasti hastalarında belirgin derecede daha az ağrı şikayetinin olduğunu 
ifade etmişlerdir (19). Hemiartroplasti için cerrahi ayrıntılara dikkat edilerek komplikasyonların 
minimuma indirilebileceği görüşü hakimdir (20,21,22). Hemiartroplastide başarısızlığın en sık 
sebebi kötü tespit edilmiş tüberküller olup; uygun humerus boyu, uygun retroversiyon ve 
tüberkülün düzgün şekilde restore edilmesi gerekmektedir (22). Çalışmamızda 10 hastanın 4’ünde; 
ameliyat sonrası erken dönem grafilerinde tüberkül tespitinin yetersiz olduğu görüldü.  

Green ve arkadaşları 22 hemiartroplasti uyguladıkları hastayı ASES skorları ile 
değerlendirmişlerdir. Ortalama öne fleksiyon 100°, dış rotasyon 30° olarak tespit etmişlerdir (23). 
Çalışmamızda hemiartroplasti grubundaki hastalarda ortalama öne fleksiyon 60°, dış rotasyon 35° 
olarak belirlenmiştir. 

Hemiartroplasti, subjektif kriterler açısından başarılı sonuçlar verse de fonksiyonel sonuçlar 
açısından beklenen iyileşmeyi sağlamamaktadır. Buna ek olarak hemiartroplastinin; anatomik 
boyunun da dahil olduğu çok parçalı kırıklarda, Hertel kriterlerine göre avasküler nekroz gelişme 
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ihtimali yüksek olan hastalarda kullanılmasının daha uygun olacağı kanısındayız (24). Cerrahi 
tedavi açısından kilitli plak ile osteosentez tedavisinin, hemiartroplastiden klinik sonuçlar açısından 
daha üstün olduğunu gördük. Ancak kilitli plak ile osteosentez yapılan hastalarda implant çıkımı ve 
redüksiyon kaybı gibi nedenlerle sekonder operasyon ihtiyacı caydırıcı bir etken olarak 
değerlendirilebilir. 

Osteosentez ve konservatif tedavi gruplarının istatistiksel olarak fonksiyonel sonuçlarının aynı 
olduğunu; ancak ileri yaş, ek morbiditesi bulunan, cerrahinin yüksek risk teşkil edeceği hastalarda 
konservatif tedavinin daha ön planda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Çalışmamızın zayıf yönleri; hasta sayısının yetersiz oluşu, takip süremizin göreceli kısa oluşu, 
operasyonları farklı cerrahi ekiplerin gerçekleştirmiş olması, çalışmanın retrospektif yapılmış 
olması olarak belirtebiliriz. 

Sonuç olarak hemiartroplastinin neer tip 3 ve tip 4 humerus proksimal uç kırıklarında cerrahi 
planlamada öncelikli olarak düşünülmemesi gerektiği kanısındayız. Ek morbidite ve ileri yaşı olan 
hastalarda konservatif tedavinin daha üstün olduğu ancak daha genç ve cerrahi prosedürü tolere 
edebilecek hastalarda önceliğin plak ile osteosentez olduğunu düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

 

YouTube, günümüzde hem hastalar hem de sağlık hizmetleri için tıbbi bilgiler de dahil olmak 
üzere çeşitli konuların ana kaynağı olarak hizmet veren, kolay ve herkesin erişebileceği video 
tabanlı bir platformdur. Youtube içerikleri kontrolsüz, hakemli olmayan kaynaklar 

bulundurması bu içeriklerin uygunluğunun doğrulamayı zorlaştırır. Bu sebeple bilgilerin ne 

içerdiklerini değerlendirmek çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, robotik diz protezi 
ameliyatları ile ilgili YouTube video içeriğinin kalitesini değerlendirmektir. 

Analiz, "robotik yardımlı diz protezi ameliyatı" arama terimleri için 10.000'den fazla 
görüntülenen videolarla sınırlandırıldı. Videolar yüklenme tarihi, uzunluğu, izlenme sayısı, 
yorum, beğeni ve beğenmeme sayısına göre kaydedildi. Videolar, protez türüne (total veya 
unikondiler), içerik (röportaj, animasyon, canlı ameliyat, hasta ifadesi, model ve sunum-ders) 

ve yükleme kaynağına (doktor, hastane, sağlık kanalı, firma, hasta) göre kategorize edildi. 
İngilizce dilinde seslendirilmek, dahil edilmek için bir ön koşuldu. Video güvenilirliği, bir 
ortopedi cerrahı tarafından Journal of the American Medical Association (JAMA) ve Quality 

Criteria for Consumer Health Information (DISCERN) kıyaslama kriterleri kullanılarak 
değerlendirildi. Gruplar arasındaki farklılıklar karşılaştırıldı.

Değerlendirilen 51 videodan 37'si çalışmaya dahil edildi. 37 videonun büyük kısmı (n=23, 

%62) robotik yardımlı total diz protezi ameliyatı ile ilgiliydi. Video başına ortalama süre 602 
± 1027 saniyeydi. Video başına ortalama görüntüleme sayısı 47.483 ± 44.449 idi. Toplam 
görüntüleme sayısı 1.756.855 idi. Video başına ortalama beğeni sayısı 72 (0-386) idi. Total 

diz protezi ile ilgili kaynağın güvenilirliği DISCERN kullanılarak değerlendirildiğinde, 
videoların ortalama puanı 42 ± 10.7 ve ortalama JAMA puanı 2.3±1 olarak bulundu. 
Unikondiler diz protezi ile ilgili kaynağın güvenilirliği DISCERN kullanılarak 
değerlendirilirken, videoların ortalama puanı 37,2± 5,9 ve ortalama JAMA puanı 1,4±0,8 
olarak bulundu. İçeriklere göre robotik yardımlı total ve unikondiler diz protezi videolarının 
oranları sırasıyla şu şekilde bulundu: %56.5'e karşı %42.9 cerrahla röportaj, %4.3'e %14.3 

animasyon, %8.7'ye %28.5 canlı cerrahi, %13.1vs %14.3 hasta referansı, %4.3 model ve 
%13.1 sunum-ders. Robotik yardımlı total diz protezi ile ilgili videoların %87'si hastane 
kanallarından, robotik yardımlı unikondiler diz protezi ile ilgili videoların ise %71.4'ü 
hastane kanallarından yüklenmiştir.  
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Robotik yardımlı diz protezi ameliyatı ile ilgili Youtube videoları düşük kaliteli içeriklere 
sahiptir 

Anahtar Kelimeler: Youtube, Robotik, Diz protezi, Kalite 

ABSTRACT 

YouTube is an easily accessible, publically accessible video-based platform serving as a 

major sourceof various topics including medical informations for both patients and health 

cares presently. It is an uncontrolled non-peer-reviewd source, making it difficult to verify 

the accuracy of its content. It is critical to assess them what they contain. The aim of this 

study was to assess the quality of the YouTube video content related to robotic knee 

replacement surgeries.  

Analysis was restricted to the viewed videos more than 10.000 count for each search terms, 

“robotic assisted knee replacement surgery”. Videos were recorded by date of upload, length, 
number of views, comments, likes and dislikes. Videos were categorized by type of prothesis 

(total or unicondylar),  content (interview, animation, live surgery, patient testimonial, model 

and presentation-lesson) and upload source (doctor, hospital, health channel, firm, patient). 

Voiced in english language was a prior condition for inclusion. Video reliability was assessed 

using the Journal of the American Medical Association (JAMA) and Quality Criteria for 

Consumer Health Information (DISCERN) benchmark criterias by an orthopaedic surgeon. 

Differences between groups were compared. 

Among the 51 videos asseseed, 37 were included. Of the 37 videos, most of them (n=23, 

%62) were related to robotic assisted total knee replacement surgery. The mean duration per 

video was 602 ± 1027 seconds. The mean view count per video was 47.483 ± 44.449. The 
total view count was 1.756.855. The median number of likes per video was 72 (0-386). When 

the reliability of total knee replacement related source was evaluated using DISCERN, the 

mean score of the videos was 42 ± 10.7 and the mean JAMA score was found as 2.3±1. 
While, the reliability of unicondylar knee replacement related source was evaluated using 

DISCERN, the mean score of the videos was 37.2± 5.9 and the mean JAMA score was found 

as 1.4±0.8. Based on contents, the ratios of robotic assisted total and unicondylar knee 

replacement videos were found as following respectively: %56.5 vs %42.9 interview with 

surgeon, %4.3 vs %14.3 animation,  %8.7 vs %28.5 live surgery, %13.1vs %14.3 patient 

testimotional, %4.3 model and %13.1 presentation-lesson. For videos regarding robotic 

assisted total knee replacement, %87 of videos were uploaded by hospital channels, while 

%71.4 of videos related to robotic assisted unicondylar knee replacement were uploaded by 

hospital channels. 

Youtube videos related to robotic assisted knee replacement surgery had low quality contents.  

 
Keywords: Youtube, Robotic, Knee prothesis, Quality 
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INTRODUCTION 

Robotic technology has been used to decrease soft tissue dissection and improve 

postoperative rehabilitation in several areas including, general surgery, cardiology, obstetrics 

and gynaecology, and ophthalmology (1). Over the last decade, robotic TKA has gained 

popularity for improving templating for preoperative planning, more accuracy in implant 

positioning, and precision in the execution of the bone cuts during procedure (2,3). YouTube 

is an easily accessible, publically accessible video-based platform serving as a major source 

of various topics including medical informations for both patients and health cares presently. 

These developments in internet technology illustrate the concept of the „YouTube 

generation‟, with numerous advantages of information sharing and challenges in assuring the 
quality of the shared videos (4-7). On the other hand, it is an uncontrolled non-peer-reviewd 

source, making it difficult to verify the correctness of its process. It is critical to assess them 

what they include. The aim of this study was to assess the quality of the YouTube video 

content related to robotic assisted knee replacement surgeries.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Our study was exempted from ethical review board by our institution, as the information used 

is juridically available for the public. A YouTube search using the keywords “ robotic-

assisted knee replacement surgery” was performed on 13 May 2021. Analysis was restricted 

to the viewed videos more than 10.000 count. Videos were recorded by date of upload, 

length, number of views, comments, likes and dislikes. Videos were categorized by type of 

prothesis (total or unicondylar),  content (interview, animation, live surgery, patient 

testimonial, model and presentation-lesson) and upload sources (doctor, hospital, health 

channel, firm, patient). Non-audio and non- English-language presentations were excluded. 

Video reliability was scored using the Journal of the American Medical Association (JAMA) 

and Quality Criteria for Consumer Health Information (DISCERN) criterias by an 

orthopaedic surgeon. Differences between groups were compared using the Kruskal–Wallis 

test. Spearman‟s rank coefficient was used to determine the significance of correlations. 

Statistical analysis was performed using SPSS version 25.0 (SPSS Inc, Chicago, IL). 

Quality Assessment 

Each video with a recorded title was viewed by an orthopaedic surgeon, and evaluated with 

DISCERN (Quality Criteria for Consumer Health Information) and JAMA (Journal of the 

American Medical Association) scoring systems.  

DISCERN Scoring System 

The DISCERN tool was used to analyze quality of the videos on YouTube. The DISCERN 

scoring system was formed by the Oxford University and British Library employees, and 

used by healthcare consumers. The DISCERN score includes 15 questions about the content 
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of health information. Users assess the content with a 5-point scale, and total scores differs 

between 15-75 points. Questions in DISCERN are divided into two sections. The first section 

(1-8 questions) addresses reliability of the publication, while the second section (9- 15 

questions) focuses quality of the information about treatment options. DISCERN scores 

between 63 and 75 points were classified as „excellent‟, 51 and 62 as „good‟, 39 and 50 as 

average, 28 and 38 as „poor‟, and < 28 as very poor. Higher scores obtained from the scale 

indicated higher quality of information (8) (Table 1). 

 

DISCERN SCORING SYSTEM 

Section Questions No  Partly Yes 

Reliability of the publication 1. Explicit aims 1  2  3  4  5 

 2. Aims achieved 1  2  3  4  5 

 3. Relevance to patients 1  2  3  4  5 

 4. Source of information 1  2  3  4  5 

 5. Currency (date) of information 1  2  3  4  5 

 6. Bias and balance 1  2  3  4  5 

 7. Additional sources of information 1  2  3  4  5 

 8. Reference to areas of uncertainty 1  2  3  4  5 

Quality of information on 

treatment choices 

9. How treatment works 1  2  3  4  5 

 10. Benefits of treatment 1  2  3  4  5 

 11. Risks of treatment 1  2  3  4  5 

 12. No treatment options 1  2  3  4  5 

 13. Quality of life 1  2  3  4  5 

 14. Other treatment options 1  2  3  4  5 

 15. Shared decision making 1  2  3  4  5 

Table 1: DISCERN Scoring System 

 

JAMA Scoring System  

This system is a quality scale used for evaluation of information obtained from the 

healthrelated internet sites. It consists of 4 criteria of “Authorship, Attribution, Disclosure, 

Currency”. Each item is evaluated with 0 (does not meet the desired criteria) or 1 point 
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(meets the desired criteria). The minimum score that can be obtained from these scale is 0 

and maximum score is 4 points. Higher scores obtained from the scale shows increased 

quality of the information, which is assessed (9) (Table 2). 

 

JAMA SCORING SYSTEM 

Section Questions No 

Yes 

Authorship Authors and contributors, their affiliations, and relevant credentials 

should be provided 

 0   1 

Attribution 

 

References and sources for all content should be listed clearly, and all 

relevant copyright 

information should be noted  

0   1 

Disclosure Website “ownership” should be prominently and fully disclosed, as 
should any sponsorship, advertising, underwriting, commercial funding 

arrangements or support, or potential conflicts of interest 

0   1 

Currency  Dates when content was posted and updated should be indicated 0   1 

Table 2: JAMA Scoring System 

 

RESULTS 

Among the 51 videos asseseed, 37 were included. Of the 37 videos, most of them (n=23, 

%62) were related to robotic assisted total knee replacement surgery. The mean duration per 

video was 602 ± 1027 seconds. The mean view count per video was 47.483 ± 44.449. The 

total view count was 1.756.855. The median number of likes per video was 72 (0-386). When 

the reliability of total knee replacement related source was evaluated using DISCERN, the 

mean score of the videos was 42 ± 10.7 and the mean JAMA score was found as 2.3±1. 
While, the reliability of unicondylar knee replacement related source was evaluated using 

DISCERN, the mean score of the videos was 37.2± 5.9 and the mean JAMA score was found 
as 1.4±0.8. Based on contents, the ratios of robotic assisted total and unicondylar knee 

replacement videos were found as following respectively: %56.5 vs %42.9 interview with 

surgeon, %4.3 vs %14.3 animation,  %8.7 vs %28.5 live surgery, %13.1vs %14.3 patient 

testimotional, %4.3 model and %13.1 presentation-lesson. For videos regarding robotic 

assisted total knee replacement, %87 of videos were uploaded by hospital channels, while 

%71.4 of videos related to robotic assisted unicondylar knee replacement were uploaded by 

hospital channels. 
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DISCUSSION 

The exchange of video-based information is going to rapidly grow within the next few years, 

and videos are going to become the primary source of information (10,11). Physicians are 

increasingly being affected by this fact. This has a growing impact on the patient-physician 

relationship, and 38% of physicians believed that the patient bringing information made the 

visit less efficient (12). Koller et al. (13) analyzed 133 YouTube videos concerning hip 

arthritis by their study showed that 84-86% of the videos had poor quality regarding 

diagnostic or treatment information. Only 2-4% of their videos had excellent information 

quality. Another study by MacLeod et al.(14) analyzed 52 videos for information quality 

regarding femoroacetabular impingement and found that 19.2% of their videos were not 

useful. In our study, only 2.7% of the videos regarding robotic assisted knee replacement 

surgery were deemed to be of excellent (1/37), with 10.8% of the videos (4/37) being of 

good, and 18.9% (7/37) being of average, 62.2% (23/37) of the videos being of poor. Of the 

videos concerning knee. This study suggests that the majority of videos related to robotic 

assisted knee replacement surgery are of poor  quality. Looking at previous literature, it 

appears that the lack of strong educational quality expands to other orthopaedic topics as well 

(15). 

Various scoring systems have been reported in the literatüre because they were used to 
evaluate the quality and reliability of videos on the Internet (16-19). In our study, the mean 

JAMA and DISCERN scores were consistent with those of previous publications in the 

literature that analyzed YouTube videos related to orthopedic diseases. 

Limitations of this study include a DISCERNE AND JAMA scores based on a subjective 

assessment. In addition, changes in the keywords used result in retrieval of different videos 

that would affect the results. Finally, different results would be obtained with different 

sorting schemes, and the video sequence retrieved depended on YouTube‟s interpretation of 

our keywords. 

Our study contributes to a better understanding of the available information about robotic 

assisted knee replacement surgery, which is widely viewed on YouTube. The results suggest 

that the quality of information in videos on robotic assisted knee replacement surgery is poor, 

and YouTube is not currently an appropriate source of such information for patient and there 

appears to be a disproportionate amount of information focusing on robotic assisted knee 

replacement surgery. The medical community can improve online patient education by 

focusing on the topics discussed in these videos. Physicians should be aware of the 

limitations of YouTube and provide up-to-date and peer-reviewed content. 
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ÖZET 

Yazarımızın tam adı Şemsüddîn Muhammed b. Eşref el-Hüseynî es-Semerkandî’dir. O, hicri 
7./13. asrın sonları ve 8./14. asrın ilk çeyreğinde yaşamış ve h. 722 yılında vefat etmiş önemli 
bir Türk-İslâm düşünürüdür. Semerkandî felsefe, mantık, matematik, münâzara, ve astronomi 
gibi alanlarda önemli eserler vermiş çok yönlü bir ilim insanıdır. 

Filozoflar tarafından ileri sürülen tikellerin yalnızca duyular aracılığıyla idrak edilebileceği 
tezi, duyu araçlarından münezzeh olan Tanrı’nın tikelleri idrak edemeyeceği ihtimalini 
gündeme getirmiştir. Tanrı’nın duyu organlarından münezzeh olması ve nefsin yalnızca 
tümelleri idrak etmesini esas alan İslam filozofları, “nefsin tikelleri tümel formuyla 
algılaması” kuramını geliştirmişlerdir. Nitekim Tanrı’nın tikelleri algılamaması ya da tikelleri 
somut ve tikel formuyla algılaması, teolojik ve epistemolojik problemlere yol açabilir. 
Filozofların bu kuramını Tanrı’nın ilim sıfatında bir sınırlandırma olarak değerlendiren 
kelamcılar, bu kurama dayanak teşkil eden nefislerin yalnızca tümel kavramları idrak 
edebileceği ilkesini reddetmişlerdir. Onlara göre nefis, tümellerin yanı sıra tikelleri de idrak 
edebilmektedir. Semerkandî de bu konuda kelamcılardan yana tutum alarak ileri sürdüğü sağ 
duyusal ve pratik delili aracılığıyla nefsin tikelleri tikel formuyla idrak etmesini zorunlu 
olarak değerlendirmiştir. 

Semerkandî, dış duyular olmadan dış duyular aracılığıyla elde edilen bilgiler algılanabilir mi? 
Dış duyular olmadan bu bilgileri algılamak mümkünse bunların ne kadarını algılayabiliriz? 
gibi sorulara cevap aramaktadır. Ona göre insana ait olan bilişsel ruh, rûhânî eylemlerini 
gerçekleştirebilmede kendi başına yeterli olmadığı için duyu idrakinin yardımına ihtiyaç 
duymaktadır. Semerkandî, bazı bilişsel ruhları bu durumdan istisna etmektedir. Şöyle ki 
riyazet, terk-i dünya ve tecrit ile nefislerini yetkinleştiren insanlar, eşyayı yalnızca nefisleri 
aracılığıyla idrak edebilmektedir. Bu durum yalana ihtimali olmayan mütevâtir haberler ile 
sâbittir. Dolayısıyla Semerkandî’ye göre dış duyular olmadan gerek beş duyunun tamamı 
gerekse de bunların bir kısmına konu olan objeler, yetkin bir nefis aracılığıyla doğrudan ve 
oldukları gibi yani tikel formlarıyla idrak edilebilir. 

Anahtar Kavramlar: Kelam, Şemsüddin Semerkandî, Tanrı, Bilgi, Nefis, Tikel 

ABSTRACT 

The full name of our author is Shams al-dīn Muhammed b. Ashraf al-Husayni al-Samarqandi. 
He is an important Turkish-Islamic thinker who lived in the end of the 7th/13th century and 
the first quarter of the 8th/14th century and died in 722. Samarqandi is a versatile scientist 
who has produced important works in fields such as philosophy, logic, mathematics, debate 
and astronomy. 

 Bu bildiri, aynı yazara ait olan “Şemsüddin Semerkandî’de Ontoloji ve Epistemoloji Bağlamında Kelam-Felsefe 
Etkileşimi” adlı doktora tezinden yararlanarak hazırlanmıştır. 
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The thesis, put forward by philosophers, that particulars can only be perceived through the 
senses, brought up the possibility that God, who is beyond the means of the senses, cannot 
comprehend particulars. Islamic philosophers, who are based on the fact that God is free from 
the senses and that the soul comprehends only universals, have developed the theory of "the 
soul's perception of particulars in their universal form". As a matter of fact, God's not 
perceiving particulars or perceiving particulars in their concrete and particular form may 
cause theological and epistemological problems. Considering this theory of philosophers as a 
limitation on God's attribute of knowledge, theologians rejected the principle that souls, which 
are the basis of this theory, can only comprehend universal concepts. According to them, the 
soul can comprehend particulars as well as universals. Samarqandı also took a side with the 
theologians on this issue and considered it necessary for the soul to comprehend particulars in 
their particular form, through his common sense and practical evidence. 

Samarqandi, can the information obtained through the external senses be perceived without 
the external senses? If it is possible to perceive this information without external senses, how 
much of it can we perceive? seeks answers to questions. According to him, the cognitive soul, 
which belongs to the human being, needs the help of sense comprehension because it is not 
sufficient on its own to perform its spiritual actions. Samarqandi excludes some cognitive 
souls from this situation. That is to say, people who have perfected their souls with 
asceticism, abandonment of the world and isolation are able to comprehend things only 
through their souls. This situation is stable with mutawatir news that is not likely to be false. 
Therefore, according to Samarkandi, without external senses, objects that are the subject of all 
five senses as well as some of them can be perceived directly and as they are, that is, as 
particular, through a competent soul. 

Keywords: Theology, Shams al-dīn al-Samarqandi, God, Knowledge, Soul, Particular 

GİRİŞ 

Filozofların iddia ettiği tikellerin duyular, tümellerin ise nefis aracılığıyla idrak edilebileceği 
tezi, duyu organlarından münezzeh ve her şeyi bilen Tanrı’nın tikelleri idraki sorunsalını 
gündeme getirmiştir. Tanrı’nın duyu organlarından münezzeh olmasını ve soyut nefsin 
yalnızca soyut tümel kavramlara konu olabileceğini temel alan İslam filozofları “tikellerin 
tümel tarzda idraki” teorisini geliştirmişlerdir. Zira Tanrı’nın tikelleri bilmemesi ya da 
tikelleri oldukları gibi, somut ve tikel formda algılaması, teolojik ve epistemolojik sakıncalara 
neden olmaktadır. İslam filozofları tarafından geliştirilen bu teoriyi, Tanrı’nın tikeller bilgisini 
ispatta kusurlu gören kelamcılar, filozofların bu iddiasına temel teşkil eden nefislerin yalnızca 
soyut tümel kavramları idrak edebileceği görüşünü reddederek nefsin, tümellere ek olarak 
tikelleri de doğrudan ve oldukları gibi idrak edebileceğini kanıtlamaya çalışmışlardır. 
Semerkandî de bu konuda kelamcılara katılarak ileri sürdüğü sağduyusal ve pratik delili 
aracılığıyla nefsin tikelleri tikel formda idrakini zorunlu olarak değerlendirmiştir.  

1. SEMERKANDÎ’DE PSİKOLOJİK DUYULAR 

İnsan, sadece bilen, algılayan, düşünen, bilim yapan veya bilgi üreten bir varlık değildir. O, 
bütün bu faaliyetlerin yanı sıra çeşitli edimlerde bulunan bir varlıktır. Aristoteles bunların her 
birini ruhun işlevi olarak görmüştür. Bu işlevlerin birincisi teorik akıl, ikincisi ise pratik akla 
nispet edilmektedir.1 Semerkandî de burada Aristo’yu takip ederek insan ruhunun başlıca iki 
yeti ya da fonksiyonundan bahsetmektedir. Birincisi, pratik akıldır. Pratik akıl, meslek ve 
sanat gibi pratik yararı olan işler hakkında düşünce üreten akıl türü ya da fonksiyonu olarak 

1 Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017), 3/226. 
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tanımlanmaktadır. İkincisi ise teorik akıldır. Teorik akıl ise astronomi, fizik, matematik ve 
metafizik gibi insan edimlerine bağlı olmayan varlık durumları hakkında düşünce üreten 
akılsal birim ya da akıl türü olarak tanımlanmaktadır. Semerkandî, filozofların hilafına teorik 
aklın insan nefsini, pratik aklın ise hem insan nefsini hem de insan bedenini yetkinleştirdiğini 
düşünmektedir. Zira meslek ve sanat icra edildiği zaman nefsin arzu ettiği amaca ulaşması ve 
talep ettiği vasıfla nitelenmesi nedeniyle nefis de yetkinlik kazanmaktadır. Semerkandî, pratik 
aklın edimde bulunmak için teorik akla ihtiyaç duyduğunu ifade ederek başka bir yönüyle de 
teorik aklın, pratik akıldan öncelikli olduğunu ifade etmektedir. Filozoflar, yetkinleşmiş pratik 
aklı mutmain nefis olarak adlandırırlar. Semerkandî bu adlandırmaya katılmamaktadır. 
Nitekim onun da katıldığı dindarlara göre mutmain nefis, aklın her türlü tereddüt ve 
şüphelerden arınarak dinî ve uhrevî konularda kesin bir inanca sahip olması anlamına 
gelmektedir.2 

Semerkandî, teorik aklı hiyerarşik etkinlik ve yetkinliği bakımından dört kategoride 
değerlendirmektedir:  
Birincisi, heyûlânî akıldır. Heyûlânî akıl, nefsin idrak potansiyeline sahip olması anlamına 
gelmektedir.  Çocukların aklı buna örnek verilebilir. Bu akıl türü, akılsal sûretler ile henüz 
nitelenmese de onları kabule elverişli bir yapıda bulunması nedeniyle heyûlânî akıl olarak 
adlandırılır.3 Nitekim heyûlâ da sûretleri kabul ederek bilfiil olmaya elverişli bir potansiyele 
sahip ilksel madde anlamına gelmektedir.4  

İkincisi, yetenekli akıldır. Yetenekli akıl, zorunlu bilgilerin nefiste varlık kazanma durumunu 
ifade etmektedir.  Bu aşamadaki akıl, zarûrî bilgilerden kalkarak nazarî bilgilere ulaşma 
yeteneğine sahip olur. Dolayısıyla onun yetenekli akıl olarak adlandırılmasının nedeni, nefsin 
zarûrî bilgilerden nazarî bilgilere intikal etme yeteneğine sahip olmasıdır.5  
Üçüncüsü, fiilî akıldır. Fiilî akıl, nazarî bilgilerin zaman zaman unutulsa bile istenildiği zaman 
zihne getirilebilecek seviyede nefiste bilfiil mevcûd olması durumunu ifade etmektedir.  

Dördüncüsü ise müstefâd akıldır. Müstefâd akıl, nazarî bilgilerin asla unutulmayacak şekilde 
zihinde her zaman hazır olması durumunu ifade etmektedir. Bu akıl türünün müstefâd olarak 
adlandırılmasının nedeni ise bilgilerini, kelamcılara göre fikir veya sezgiden; filozoflara göre 
ise faal akıldan istifade yöntemiyle etkinleştirmesidir.6  
Semerkandî, teorik aklın akılsal ruha çeşitli özellikler kazandırdığını ifade eder. Bunların 
birincisi fikirdir. O fikri, akılsal ruhun neticeye ulaşabilmek için aklî kıyastaki orta 
terimi/hadd-i evsatı ya da gerektiren terimi/melzûmu bulmak amacıyla anlamlar arasında 
seyahat etmesi olarak tanımlamaktadır. Bu özelliklerin ikincisi ise sezgidir. Semerkandî 
sezgiyi, akılsal ruhun orta terim ya da gerektiren terimi tefekkür etmeden neticeyi bilmesi 
olarak tanımlamaktadır. Sezgi, bazen bilgiye yönelik bir şevk ve talep sonucunda, bazen de 
şevk ve talep bulunmaksızın zihinde belirebilir. Sezgisel bilgiye en yetkin manada ulaşan 

2 Semerkandî, Şemsüddin Muhammed b. Eşref el-Hüseynî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, thk. Ahmed Abdurrahman eş-

Şerif, (Riyad: 1990), 185; el-Meârif f şerhi’s-Sahâif, thk. Nazîr Muhammed Nazîr İyâd, Abdullah Muhammed 
Abdullah İsmail (Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-Türâs, 2017-2018), 2/761-762; el-Muʻtekadât, (İstanbul: 
Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, 1369) 66b-67a; Behiştî, Ahmed el-İsferâinî, Eltâfü’l-letâif min halli’s-

Sahâif (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Cârullah Efendi, 1212), 35b. 
3 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 185-186; el-Meârif, 2/762. 

4 Osman Karadeniz, “Heyûlâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 

17/294-295. 

5 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 186; el-Meârif, 2/763. 
6 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 186; el-Meârif, 2/763; el-Mu’tekadât, 67a; Behiştî, Eltâfü’l-letâif, 35b. 
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nefse kutsal nefis, onun sahip olduğu sezgisel güce ise kutsal duyu adı verilmektedir.7 
Semerkandî, İbn Sînâ’nın nübüvvet ve vahiy olgusunu temellendirebilmek için geliştirdiği 
kutsal nefis ve kutsal duyu kavramlarını benimser. İbn Sînâ’ya göre insanların en üstünü olan 
peygamberler, sahip oldukları en güçlü nefis ve bu nefse ait en fonksiyonel akılları sayesinde 
bütün bilgileri ya da pek çoğunu diğer insanlara nispetle daha kolay ve neredeyse anında 
sezgileyebilirler.8 Semerkandî, kelamcı rolünün etkisiyle İbn Sînâ’dan farklı olarak kutsal 
nefislerin bilgiyi faal akıldan feyz yoluyla aldıklarını değil, bilginin Allah tarafından kutsal 
nefislerde yaratıldığı düşünmektedir.     

Semerkandî insan nefsine ek olarak başlıca üç hayvansal nefis gücü ya da fonksiyonundan da 
bahsetmektedir. Zira hayvanlardaki duyusal ruh, bitkilerdeki besinsel ruhu, insanlardaki 
düşünsel ruh da hem hayvanlardaki duyusal ruhu hem de bitkilerdeki besinsel ruhu içine 
almaktadır. İnsanlardaki düşünsel ruh, bir hiyerarşik düzendeki en üst katmanın bütün alt 
basamakları kapsaması gibi kendi altındaki her iki ruh türünü de içine almaktadır.9     

Hayvansal nefis güçlerinin birincisi, şehvet duyusudur. Şehvet duyusu, faydalı şeyleri teşvik 
edip zararlı şeylerden alıkoyar.  
İkincisi, gazap duyusudur. Gazap duyusu, arzu edilmeyen şeyleri ortadan kaldırıp nefsi 
egemen kılmak ister. 

Üçüncüsü ise nefs-i emmâredir. Nefs-i emmâre, hakikat gayesini tasfiye edip bedensel zevkler 
ve maddî hazlara teşvik eder.10      

Kelamcılar ile filozoflar arasında cereyan eden önemli ihtilaflardan birisi de akılsal ruhun 
tikel bilgileri algılama tarzıdır. Tikelin tikel tarzda algılanması, tikelin şahsen belirlenmiş ve 
işaret edilmiş bir şekilde kendinde bilinmesi anlamına gelir. “Bu Mustafa” örneği tikel olan 
Mustafa’nın işaret zamiriyle nitelenerek ve şahsen belirlenerek tikel tarzda bilinmesine örnek 
verilebilir.  Tikelin tümel tarzda algılanması ise tikelin tümel nitelikleriyle ve tümel kavramlar 
üzerinden bilinmesi anlamına gelir. Örneğin; tikel olan Mustafa’nın insan, Türk ve ahlaklı 
gibi tümel nitelikleriyle bilinmesi tikelin tümel tarzda tanımlanmasıdır.  Filozoflar, akılsal 
ruhun tikeli tikel tarzda idrakini mümkün görmedikleri halde kelamcılar, bu durumun 
mümkün olduğunu savunmuşlardır.11  

Kelamcılara göre “Mustafa insandır.” önermesinde tümel olan insan kavramını tikel olan 
Mustafa’ya yükleyen akılsal nefis, bu yargıda bulunmadan önce her iki tarafı da tasavvur 
etmektedir. Dolayısıyla önermedeki tümel kavram gibi tikel kavramı da idrak eden güç akılsal 
nefistir.12 Semerkandî’ye göre ise herkes, işaret zamiriyle nitelenerek belirlenmiş tikel şeyleri 
zorunlu olarak bilir. Nefis dediğimiz şey herkesin “ben” ile ifade ettiği özne olduğuna göre 
söz konusu tikelleri tikel tarzda algılayan nefistir.13    

Aristoteles’e göre kenarlarında iki kare bulunan ortalı bir kare tasavvur ettiğimizde 
kenarlardaki iki kareyi birbirinden ayırt edebiliriz. Tasavvur edilen bu şekil, nesnel dünyada 
mevcûd olmadığı için söz konusu ayırt etme işlemi zihinde meydana gelmektedir. 

7 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 186-187; el-Meârif, 2/763-764. 
8 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd (Tahran: Müessetü Mutalaât İslâmî İranî, 1984), 115-117; Alper, Ömer, İslam 
Felsefesinde Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ Örneği (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000), 

194-195.  
9 Aristoteles, Ruh Üzerine, çev: Saffet Babür-Lale Levin Basut (Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2019), 36. 
10 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 187; el-Meârif, 2/764-765. 
11 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 187; el-Meârif, 2/765. 
12 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 188; el-Meârif, 2/765-766; el-Muʻtekadât, 67b. 
13 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 188; el-Meârif, 768-769. 
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Kenarlardaki iki karenin yerleri aynı olamaz. Aksi takdirde bunları ayırt etmek imkânsız 
olurdu. Zira bu kareler, birbirinden mâhiyet farkıyla değil, mekânsal fark ile ayırt 
edilmektedir. Mekânsal fark ile ayırt edilmek ise cismânî şeylere özgüdür. Nefis cismânî 
değil, rûhânî olduğuna göre bu ayırt etme işleminin nefis tarafından gerçekleşmesi mümkün 
değildir.14 Aristo bu delilde cismânî özelliğe sahip tikel nesnelerin rûhânî nefisler aracılığıyla 
doğrudan algılanamayacaklarını açıklamak istemiştir. 
Semerkandî’ye göre Aristo’nun ileri sürdüğü bu delil problemlidir. Zira bu delil, nefsin soyut 
bir varlık olduğu ön kabulüne dayanmaktadır. Oysaki kelamcıların birçoğu nefsi, somut ve 
maddî bir varlık olarak tasavvur etmektedir. Ayrıca bu delilde bilme eylemi “nesnenin zihinde 
meydana gelmesi” anlamına gelmektedir. Oysaki Semerkandî’ye göre bilgi, “nefsin manaya 
erişmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bütün bunlara ilaveten Aristo’nun tasavvur ettiği bu 
sûretin hayal gibi nörolojik bir duyuda baskılandıktan sonra nefis tarafından idrak edilmesi de 
mümkündür. 15  Nitekim bu sayede sûret, tam anlamıyla soyut ve zihinsel olmaktan çıkacaktır.  

2. SEMERKANDÎ’DE NEFSİN TİKELLERİ İDRAKİ 

Semerkandî, dış duyular bulunmadan onlar aracılığıyla elde edilen bilgiler algılanabilir mi? 
Dış duyular bulunmadan bunları algılamak mümkünse ne kadarı algılanabilir? gibi soruların 
cevabını araştırmaktadır. Semerkandî bu soruları cevaplayabilmek adına öncelikle idraki 
objesi bakımından kategorize eder. Semerkandî, idraki; tikeli idrak ve tümeli idrak şeklinde 
ikiye ayırmaktadır. İdrak edilen tikel ve tümel, cevher ya da araz olabilir. İdrak edilen tikel 
cevher için “Mustafa”, araz için de “Mustafa’nın çalışması” örnek verilebilir. İdrak edilen 
tümel cevher için “insan”, araz için de “insan onuru” örnek verilebilir. Semerkandî’ye göre 
dış duyular ile tümel idrak edilemez. Zira bunlar ile yalnızca nesnel dünyada mevcûd olan 
şeyler idrak edilebilir. Nesnel dünyada mevcûd olan şeyler, kendine özgü olup ortaklık 
içermesi mümkün olmadığı için tikeller kategorisine girer. Dolayısıyla tümelin idraki yalnızca 
akıl ile gerçekleşir.16  

Semerkandî, tikeli idraki iki kısma ayırmaktadır: 
Birincisi, bir şeyin benzerini idrak etmektir. Bu idrak türü, idrak edilen obje sûret olursa 
tahayyül, mana olursa tevehhüm olarak adlandırılır. 
İkincisi, bir şeyin kendisini idrak etmektir. Bu idrak türü ise ihsas olarak adlandırılır. Bizzat 
idrak edilen duyum objesinin gaip olmaması gerekir. Objesi hazır bulunması gereken duyum, 
müşahede olarak da adlandırılır. Nitekim müşahede de bir şeyin aynısını idrak etmek 
anlamına gelmektedir. Duyum, dış duyular ile idrak edilmek zorunda değildir. Duyu 
araçlarına ihtiyaç duymadan elde edilen idrak, müşahede özelliğini yitirmez. Dış duyular 
bulunmasa bile elde edilen duyum; nesnesi görülür cinsten ise ru’yet, işitilir cinsten ise semi’, 
tadılır cinsten ise zevk, koklanır cinsten ise şemm, dokunulur cinsten ise lems olarak 
adlandırılır.17 

Semerkandî’ye göre insana ait olan akılsal ruh, rûhânî eylemlerini gerçekleştirmede kendi 
başına yeterli olmadığı için duyu idrakinin yardım ve desteğine ihtiyaç duyar. Semerkandî 
bazı akılsal ruhları bu hükümden istisna etmektedir. Nitekim ona göre riyazet, terk-i dünya ve 
tecrit ile nefsini yücelten insanlar, eşyayı salt nefisleriyle idrak ve müşahede edebilmektedir. 
Bu durum, yalana şüphe bırakmayacak tevatür derecesindeki haberler ile kanıtlanmıştır. 
Dolayısıyla dış duyular olmasa bile gerek beş dış duyunun tamamı gerekse de bunların bir 

14 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 188; el-Meârif, 2/767-768. 
15 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 188; el-Meârif, 2/768. 
16 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 181; el-Meârif, 2/751. 
17 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 181; el-Meârif, 2/751-753. 
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kısmıyla idrak edilen şeyler, yetkin bir nefis tarafından tek başına idrak edilebilir. Örneğin; 
Tanrı’nın hiçbir duyu aracına ihtiyaç duymadan yalnızca ilahî zâtıyla görme ve işitme 
eylemlerini gerçekleştirmesi mümkün olduğu halde; temas, mülakat ve birleşim gibi maddî ve 
cismânî şartlardan münezzeh olması nedeniyle dokunma, tatma ve koklama gibi eylemleri 
gerçekleştirmesi muhal kabul edilmektedir.18 

SONUÇ 

Semerkandî, nefislerin tikelleri tikel tarzda idrakinin mümkün olup olmadığını 
biyolojik, psikolojik ve epistemolojik her yönüyle analiz etmiştir. Semerkandî öncelikle idrak 
çeşitlerini ve bilgi türlerini taksim ederek tikel bilgilerin duyu organları, tümel bilgilerin ise 
akıl aracılığıyla idrak edilebileceğini açıklamaktadır. O, bu hükümden bir istisna yaparak 
nefsini rûhânî egzersizler ile geliştiren insanların, duyu organlarına ihtiyaç duymadan, salt 
nefisleriyle duyusal alanı idrak edebileceğini ve bu konuda mütevâtir haberlerin bulunduğunu 
iddia etmektedir. Nefsini arındırmış insanların bile duyu araçlarını kullanmadan yalnızca 
nefisleriyle tikel, duyusal bilgileri idrak edebildiğini savunan Semerkandî, bu durumun ilâhî 
zât hakkında evleviyetle mümkün olduğunu çıkarsamaktadır. Dolayısıyla en yetkin nefse/zâta 
sahip olan Tanrı'nın da duyu araçlarına ihtiyaç duymadan tikel, duyusal bilgileri idrak etmesi 
mümkün olmaktadır. Fakat şartları bakımından Tanrı hakkında muhal olan tikel, duyusal 
bilgiler ona isnat edilemez. Bu yüzden Semerkandî, cisimlere mahsus olan temas ve birleşimi 
gerektirdiği için dokunma, koklama ve tatma duyularını Tanrı’dan tenzih ederken, temas ve 
birleşim bulunmadan da gerçekleşebilen görme ve işitme duyularını Tanrıya isnat etmektedir. 
Duyusal alanı idrak etmek için duyu araçlarına ihtiyaç duymayan yetkin nefsin, bu araçlarla 
algılamanın şartlarına da ihtiyaç duymayacağı göz önüne alınırsa Allah’ın sıfatlarını ya da 
idrakini açıklamada naklin esas alındığı, aklın ise nakle yardımcı olarak konumlandırıldığı 
aşikardır. Ayrıca Semerkandî’nin yetkin nefisler hakkında ileri sürdüğü söz konusu kabiliyet, 
tevatür derecesinde şüphe ihtiva eden sübjektif bir tecrübeyi yansıtmaktadır.  
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ÖZET 

Yazarımızın tam adı Şemsüddîn Muhammed b. Eşref el-Hüseynî es-Semerkandî’dir. O, hicri 
7./13. asrın sonları ve 8./14. asrın ilk çeyreğinde yaşamış ve h. 722 yılında vefat etmiş önemli 
bir Türk-İslâm düşünürüdür. Semerkandî felsefe, mantık, matematik, münâzara, ve astronomi 
gibi alanlarda önemli eserler vermiş çok yönlü bir ilim insanıdır. 
Varlık, insan aklının erişebildiği en genel kavramdır; fikir yürütmeye gerek kalmadan 
anlaşılabildiği için birçok düşünür tarafından apaçık ve zorunlu bir kavram olarak 
değerlendirilmektedir. Tüm bunlara rağmen varlık, çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 
Semerkandî, varlığın “oluş” olarak tanımlanmasını daha uygun görmektedir. 
Her mevcûd, mâhiyet ve vücûd elementlerinin bileşiminden oluşmaktadır. Mevcûdları 
oluşturan vücûd unsuru, tüm varlıkların ortak yönünü; mâhiyet unsuru ise varlık türlerini 
birbirinden ayıran özel durumu ifade etmektedir. Mâhiyetler, mevcûdların bir bileşenini 
temsil eden ontolojik bir karaktere sahip olmasının yanında varlıkların hüviyetini ifade eden, 
insan bilgisini ya da evrensel bilim yapmayı olanaklı hale getiren epistemolojik bir karaktere 
de sahiptir. 

Varlık-mâhiyet ayrımı, Tanrı’yı temellendirebilmek ve Tanrı-evren ilişkisini tasavvur 
edebilmek için geliştirilen önemli bir doktrindir. Varlığın mâhiyete ekli olma problemi, 
varlık-mâhiyet ilişkisiyle ilgili tercih edilen düşüncenin bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Semerkandî’ye göre mevcûdlar, varlık sıfatında ortak oldukları halde mâhiyet 
konusunda farklılık arz etmektedir. Ortaklığın söz konusu olduğu varlık, farklılığın görüldüğü 
mâhiyetten başka bir şey olması gerektiğinden dolayı varlık mâhiyetin aynısı ya da bir parçası 
olamaz. Semerkandî, varlığın mâhiyete ekli olma problemine yönelik ileri sürülen çeşitli 
görüşleri, eleştirel bakış açısıyla inceledikten sonra varlığın mâhiyete ekli olduğu görüşünü 
kanıtlamaya yönelik kendi özgün delilini ortaya koymaktadır. O, bir nesnenin mâhiyetinin 
varlığından başka bir şey olduğunu ve mantıksal olarak mâhiyetin varlıktan önce geldiğini 
savunan kavramcı bir yaklaşım benimsemektedir. Semerkandî’nin varlık-mâhiyet ayrımını 
bütün varlık tarzlarına teşmil etmesi nedeniyle vâcip ve mümkün, varlıkta her bakıma örtüşen 
“mütevâtı’ ortak” olarak tezahür etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Şemsüddin Semerkandî, Tanrı, Evren, Varlık, Mâhiyet 

ABSTRACT 

The full name of our author is Shams al-dīn Muhammed b. Ashraf al-Husayni al-Samarqandi. 
He is an important Turkish-Islamic thinker who lived in the end of the 7th/13th century and 
the first quarter of the 8th/14th century and died in 722. Samarqandı is a versatile scientist 
who has produced important works in fields such as philosophy, logic, mathematics, debate 
and astronomy. 

 Bu bildiri, aynı yazara ait olan “Şemsüddin Semerkandî’de Ontoloji ve Epistemoloji Bağlamında Kelam-Felsefe 
Etkileşimi” adlı doktora tezinden yararlanarak hazırlanmıştır. 
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Being is the most general concept accessible to the human mind; since it can be understood 
without the need for an opinion, it is considered by many thinkers as an obvious and 
necessary concept. Despite all this, being has been defined in various ways. Samarqandı 
considers it more appropriate to define existence as "becoming". 
Every existence consists of the combination of beıng and essence elements. The element of 
beıng that makes up the existents is the common aspect of all beings; The element of essence, 
on the other hand, expresses the special position that distinguishes the types of existence from 
each other. In addition to having an ontological character that represents a component of 
beings, essences also have an epistemological character that expresses the identity of beings 
and makes it possible to make human knowledge or universal science. 
The distinction between being and essence is an important doctrine developed to ground God 
and envision the God-universe relationship. The problem of adding being to essence emerges 
as a result of the preferred thought about the being-essence relationship. According to 
Samarkandi, existents differ in their essence, although they are common in the attribute of 
being. Since the entity in which the partnership is concerned must be something other than the 
essence in which the difference is seen, the entity cannot be the same or a part of the essence. 
After critically examining the various views put forward on the problem of adding being to 
essence, Samarqandı presents his original evidence to prove the view that existence is 
attached to essence. He adopts a conceptual approach that argues that the essence of an object 
is something other than its being and that essence logically precedes being. Because 
Samarqandı extends the distinction between being and essence to all modes of existence, it 
appears as obligatory and possible, "mutawati common" in all aspects of existence. 
Keywords: Theology, Shams al-dīn al-Samarqandı, God, Universe, Being, Essence 

GİRİŞ 

Lügatte var olmak ve bulunmak gibi anlamlara gelen vücûd, ıstılahta “bir şeyin zihinde ve 
zihnin dışında gerçeklik kazanması” şeklinde tanımlanmaktadır.1 Varlık, düşünmeye gerek 
kalmadan insan aklının ulaşabildiği en genel, apaçık, önsel ve zorunlu bir kavram olarak 
değerlendirilmektedir.2 Bütün bunlara rağmen varlık, adsal olarak çeşitli şekillerde 
tanımlanmıştır. Varlık tanımları arasında Semerkandî’ye en uygun olanı, varlığın “kevn/oluş” 
şeklinde tanımlanmasıdır. O, diğer tanımlar gibi bunu da adsal bir tanım olarak kabul etse de 
varlığı açıklayabilecek en iyi tanımın “oluş” kavramıyla ifade edilebileceğini iddia 
etmektedir.3  

Semerkandî, tümel ya da tikel her şeyin onu kendi yapan bir hakikati olduğunu ifade 
etmektedir. Tümel kavramların hakikati mâhiyet, tikel kavramların hakikati ise hüviyet olarak 
adlandırılmaktadır. Hakikatin kendisi ile arazlarla birlikte alınan formu farklı 
değerlendirilmektedir. Bütün arazlardan bağışık hakikat kendinde ya da mutlak hakikat, varlık 
arazıyla birlikte alınan hakikat ise başkası bakımından ya da mukayyed hakikat olarak 
adlandırılmaktadır. Mutlak hakikat yalın hakikattir. Örneğin; hayvan kelimesinin yalın, 
arazlardan bağışık hakikati “iradesiyle hareket eden, duyarlı, gelişken bir cisimdir”. Mutlak 
hakikat, hiçbir araz dikkate alınmadan sadece özüne itibarla elde edilen hakikattir. Mukayyed 
hakikat ise varlık arazına itibarla elde edilen hakikattir. Bu durumdaki bir hakikat mâhiyet bi 
şarti şey’ ya da mukayyed mâhiyet, bütün arazlardan soyut, kendinde hakikat mâhiyet bi-lâ 

1 Tehânevî, Muhammed Ali, Keşşâfü ıstılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm (Beyrut: Mektebetü Lübnân Nâşirûn, 1996), 
2/1766-1767. 
2 Mahmut Kaya, “vücûd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 23/139. 
3 Semerkandî, Şemsüddin Muhammed b. Eşref el-Hüseynî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, thk. Ahmed Abdurrahman eş-
Şerif, (Riyad: 1990), 72-73; el-Meârif f şerhi’s-Sahâif, thk. Nazîr Muhammed Nazîr İyâd, Abdullah Muhammed 
Abdullah İsmail (Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-Türâs, 2017-2018), 1/383-384.   

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 226



şarti şey’ ya da mutlak mâhiyet, bir şey olmamak bakımından hakikat ise mâhiyet bi-şarti lâ 
şey’ ya da mücerred mâhiyet olarak adlandırılmaktadır.4  
Aristoteles, varlık-mâhiyet ayrımını ortaya atmakta ve yaptığı değerlendirmeler neticesinde 
varlık ile mâhiyetin bir ve aynı şeyler olmaması halinde hiçbir şeyin bilinemeyeceğini iddia 
ederek bir şeyin varlığı ile mâhiyetini özdeş kabul etmektedir.5 Felsefe tarihinde varlık-
mâhiyet ayrımı, pek çok batılı filozof tarafından Aristoteles ya da İbn Sînâ’ya ait bir tez 
olarak görülse de gerçekte bu ayrım, ilk defa Farabî tarafından benimsenmiş6 ve İbn Sînâ 
tarafından geliştirilmiştir.7 Varlık-mâhiyet ayrımı, Tanrı’yı temellendirebilmek ve Tanrı-evren 
ilişkisini izah edebilmek için geliştirilmiş önemli bir doktrindir. Varlığın mâhiyete eklenti 
problemi de varlık-mâhiyet ilişkisine yönelik benimsenen düşüncenin doğal bir sonucu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

1. ŞEMSÜDDİN SEMERKANDÎ’DE VARLIK-MÂHİYET AYRIMI 

Varlığı mâhiyetten ayrı olarak ele almak iki alanda mümkün olmaktadır: Birincisi, zihin ve 
nesnel dünyadan bağımsız mutlak bir mâhiyet tasavvurudur. Bu mâhiyet, varlık dâhil hiçbir 
arazla nitelenmeden kendinde alınmaktadır. İkincisi, zihnî alandır. Zira bu mâhiyet de nesnel 
dünyadaki varlığına itibar edilmeden ve hâricî varlıktan bağımsız alınmaktadır. Hâricî 
varlıklarda ise varlığı mâhiyetten ayırma imkânı yoktur. Haricî varlığın mâhiyeti ile varlığı 
ontolojik bir blok olarak bir ve beraber bulunmaktadır.8 Varlığın mâhiyete ekli bir nitelik 
olması, mâhiyetin varlıkla nitelenerek ortaya çıkması ve meydana gelmesi anlamındadır. Bu 
yüzden varlıkla nitelenmeyen mâhiyet, mevcûd kabul edilmemektedir. Bu nedenle filozoflar, 
varlık-mâhiyet ilişkisini varlığın araz oluşuyla açıklamaktadırlar. Filozofların burada 
kastettiği araz, kendi olsun ya da olmasın cevherin var olmaya devam edeceği mantıksal 
cevherin karşılığı olan araz değil, mâhiyetten asla ayrılmayan, kendi yokluğu mâhiyetinin de 
yokluğunu gerektiren ontolojik bir arazdır.9  

Ebü’l-Hasan el-Eş’arî (ö. 324/935-36) ve Ebü’l-Hüseyn el-Basrî (ö. 436/1044), varlık ile 
mâhiyet arasında ayniyet ilişkisi kurmaktadır. Dolayısıyla bu âlimlere göre varlık, mâhiyete 
ekli bir nitelik değildir.  Filozoflara göre varlık ile mâhiyet, vâcip varlıkta ayniyet, mümkün 
varlıkta ise gayriyet ilişkisi kurmaktadır. Dolayısıyla bu bilginlere göre varlık, vâcip varlıkta 
mâhiyetin aynısı, mümkün varlıkta ise mâhiyete ekli bir nitelik olarak kabul edilmektedir. 
Semerkandî’nin de katıldığı kelamcıların geneline göre ise varlık ile mâhiyet, hem vâcip hem 
de mümkün varlıkta gayriyet ilişkisi kurmaktadır. Dolayısıyla bunlara göre varlık, hem vâcip 
hem de mümkün varlıkta mâhiyete ekli bir nitelik olarak değerlendirilmektedir.10 
Semerkandî’ye göre mevcûdlar, varlık sıfatında ortak oldukları halde mâhiyette 

4 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 97-98; el-Meârif, 1/483-484. 
5 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan (İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1985), 325. 
6 Fârâbî, Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed, Risâle fî isbâti’l-mufârakât, (Haydarabat: Dâiretü’l-Meârif el-
Osmaniyye) 1349), 4. 
7 Ay, Mahmut, Sadruşşerî’a’da Varlık Ta’dîlu’l-Ulûm Temelinde Kelam-Felsefe Karşılaşması (Ankara: İlâhiyât, 
2006), 109; Şık, İsmail, Şemsüddin es-Semerkandî’de Varlık (Adana: Çukurova Üniversitesi, 2011), 90-91.   
8 Atay, Hüseyin, İbn Sînâ’da Varlık Nazariyesi (Ankara: Gelişim Matbaacılık, 1983), 79-80; Izutsu, Toshihiko, 
İslamda Varlık Düşüncesi, çev. İbrahim Kalın (İstanbul: İnsan Yayınları, 1995), 154. 
9 İbn Sînâ, Ebû Alî el-Buhârî, Kitâbu’ş-şifâ İlahiyât Metafizik, çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker (İstanbul: 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014.), 1/118; el-İşârât ve’t-tenbîhât, çev. Ali Durusoy-Ekrem 
Demirli (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014), 454-456; Arsan Taher, Semerkandî’nin 
Beşaratü’l-İşarat Adlı Eserinin İlahiyat Bölümünün Tahkik ve Tahlili (Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 20. 
10 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 78; Taher, Semerkandi’nin Beşaratü’l-İşarat Adlı Eserinin İlahiyat 
Bölümünün Tahkik ve Tahlili, 28. 
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ayrışmaktadır. Ortaklığın bulunduğu şey (varlık), farklılığın bulunduğu şeyden (mâhiyet) 
farklı olması gerektiğinden dolayı varlık mâhiyetin aynısı ya da bir parçası olamaz.11  

Semerkandî, varlığın, mâhiyetin bir parçası olmadığına yönelik kelamcıların ileri sürdüğü 
başlıca üç delili analiz etmektedir:   

Birinci delil: Varlık mâhiyetin bir parçası olsaydı mâhiyeti düşünmek varlığı da düşünmeyi 
gerektirirdi. Oysaki nesnel dünyada bulunmayan bir üçgenin mâhiyetini tasavvur 
edebilmekteyiz.  

Semerkandî’ye göre kelamcılar, söz konusu öncülde “Varlık bazı mâhiyetlerin parçası 
değildir.” şeklinde tikel bir iddiada bulunuyorlarsa bunu kanıtlamaya bile gerek yoktur. Zira 
basit varlıkların parçası olmadığına göre varlığın, basit mâhiyetlerin bir parçası olamayacağı 
da açıktır. Kelamcılar, buradaki öncülde “Varlık, hiçbir mâhiyetin parçası değildir.” şeklinde 
tümel bir iddiada bulunuyorlarsa bu iddianın çelişiği olan “Varlık, bazı mâhiyetlerin 
parçasıdır.” tikel önermesi mâhiyetlerin tasavvur edilmesini varlığın tasavvur edilmesine 
bağlayıcı bir yargı içerir ki bu durum, kelamcılar tarafından söz konusu delilde kabul 
edilmemektedir. 

İkinci delil: Varlık, mâhiyetin bir parçası olsaydı her mâhiyette bulunması nedeniyle 
tümellerin en kapsamlı cinsi olurdu. Bu durumda varlık cinsi kapsamındaki türler, birbirinden 
mevcûd ayrımlarla, bunlar da türlerinden diğer mevcûd ayrımlarla ayrılarak teselsül meydana 
gelirdi.  

Semerkandî’ye göre kelamcılar, söz konusu öncülde “Varlık bazı mâhiyetlerin parçası 
değildir.” şeklinde tikel bir iddiada bulunuyorlarsa bu iddia, Tanrı hakkında tartışmasız 
doğrudur. Zira vâcibin varlığının mâhiyetine dâhil bir parça olması mümkün değildir. 
Kelamcılar, buradaki öncülde “Varlık, hiçbir mâhiyetin parçası değildir.” şeklinde tümel bir 
iddiada bulunuyorlarsa bu iddianın çelişiği olan “Varlık, bazı mâhiyetlerin parçasıdır.” tikel 
önermesi, varlığın bütün türleri kapsayan cins olacağı ardılını gerektirmemektedir. 

Tenâkuz, iki önermeden birinin doğru olması durumunda diğerinin mutlaka yanlış olması 
veya birinin yanlış olması durumunda diğerinin mutlaka doğru olması yönünde iki önerme 
arasındaki bir tür karşıtlıktır. Dolayısıyla tenakuz eden iki önermeden ikisinin de doğru ya da 
ikisinin de yanlış olması mümkün değildir.12 Semerkandî’nin ilk iki delile yönelik 
eleştirilerinde anlatmak istediği şey şudur: Kelamcıların iddia ettiği tezin çelişiği yanlış sonuç 
verdiği için onların çürütmek amacıyla ele aldıkları iddia da doğru olmak durumundadır. 
Onların çürütmek istedikleri tezin çelişiğinin yanlış sonuç vermesi, çürütmek istedikleri 
iddianın gerçekte doğru, savundukları iddianın ise gerçekte yanlış olduğunu göstermektedir.  
Üçüncü delil: Varlık, mâhiyetin bir parçası olsaydı varlık eklenmeden önce mâhiyet hakkında 
verilebilecek her hükmün varlık eklendikten sonra da geçerli olması gerekirdi. Oysaki varlık 
eklenmeden önce mâhiyet hakkında verilebilecek olan “Varlık ve yokluğa elverişlidir.” 
hükmü varlık eklendikten sonra mâhiyet hakkındaki geçerliliğini kaybetmektedir.  

Semerkandî’ye göre bir konu hakkında yargıda bulunmanın doğruluğu, parçasının ona 
eklenmeme şartına bağlanırsa parça eklenmeden önce doğru olan bir hüküm parça eklendikten 
sonra yanlış olabilir.13  

11 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 79.  
12 Semerkandî, Kıstâsu’l-efkâr, çev. Necmettin Pehlivan (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 
2014), 226-237. 
13 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 79-80; el-Meârif, 1/399-405; Behiştî, Ahmed el-İsferâinî, Eltâfü’l-letâif 
min halli’s-Sahâif (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi., Cârullah Efendi, 1212), 6b. 
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Semerkandî, kelamcıların delillerini eleştirel bakış açısıyla inceledikten sonra varlığı 
mâhiyete özdeş kabul eden Ebü’l-Hasen el-Eş’arî ve Ebü’l-Hüseyn el-Basrî’nin delillerini de 
analiz etmektedir: 

Birinci delil: Varlıkla nitelenebilmek için öncelikle mâhiyetin var olması gerekir. Bu durumda 
da mâhiyetin varlık vasfını kazanmadan önce varlıkla nitelenmesi gerekeceğinden dolayı 
varlık mâhiyete ekli bir nitelik olamaz.  

Semerkandî, nitelikleri; varlık nitelikleri ve zât nitelikleri olarak ikiye ayırmaktadır. Ona göre 
yalnızca varlık niteliklerini kazanmak için var olmak gerekir. Zât niteliklerini kazanmak için 
var olmak gerekmez. Varlık sıfatı, bir zât niteliği olduğu için onunla nitelenecek olan 
mâhiyetin de varlıkla nitelenmeden önce var olması gerekmez.  
İkinci delil: Varlık, mâhiyetin eki olsaydı varlık sıfatı henüz mevcûd olmayan bir mâhiyet ile 
kâim olurdu. 

Semerkandî, mâhiyetin varlık ve yoklukla nitelenmeyen bir hâlde görülmesi durumunda 
varlığın ma’dûm olan bir şeyle kıyamının söz konusu olmayacağını ifade etmektedir.  
Üçüncü delil: Varlık, mâhiyete ekli bir nitelik olsaydı onun mevcûdlara ortak olduğu bir 
varlık yönü ile mevcûdlardan ayrıldığı bir de mâhiyet yönü olurdu. Dolayısıyla varlığın 
mevcûdlar arasında ortak olan varlığı, varlığın varlığı gibi mantıksal açıdan geçersiz bir 
duruma neden olurdu.  

Semerkandî’ye göre varlığın varlığı, varlığın teselsülü değil, varlığın bizâtihî kendisidir. Zira 
bizzât varlık, tahakkuk etmeyi ifade ettiği için var olmakta başka bir varlığa ihtiyaç duymaz.14  

Semerkandî, vâcip varlığı mâhiyete özdeş kabul eden filozofların da delillerini analiz 
etmektedir: 

Birinci delil: Vâcibin varlığı mâhiyete ekli olsaydı ona muhtaç olurdu. Dolayısıyla varlığın 
illeti konumunda bulunan mâhiyetin, ma’lûl konumundaki varlıktan önce bulunması 
gerekirdi. Bu durumda ise mâhiyetin varlıkla nitelenmeden önce var olması gerekirdi. 
Semerkandî’ye göre mâhiyetin varlıkla nitelenebilmesi için var olması gerekmeyip bir zâtiyet 
ifade etmesi yeterlidir. 

İkinci delil: Vâcibin varlığı mâhiyete ekli olsaydı mümkün kategorisine girerdi. Mümkünün 
yok olması mümkün olduğu için vâcibin yok olması da mümkün olurdu.  

Semerkandî’ye göre bazı mümkünler başkası nedeniyle vâcip kategorisine girmektedir. 
Vâcibin zâtı bizzât, sıfatları ise başkası (vâcibin zâtı) nedeniyle vâcip kategorisine 
girmektedir. Her iki kategorinin de yok olması mümkün değildir. 
Üçüncü delil: Varlık mâhiyete ekli olsaydı Allah’ın zâtı, hem fâil hem de kâbil olurdu. Bu 
durum ise imkânsızdır.  
Oysaki Semerkandî, Allah’ın zâtını ilahi sıfatları gerektirmesi ve ilahi sıfatların O’na ihtiyaç 
duyması bakımından fâil; ilahi sıfatlar ile nitelenmesi bakımından da kâbil olarak 
nitelendirmektedir.15  

Semerkandî’ye göre varlık, mâhiyete özdeş olsaydı varlık, ya oluş ya da başka bir şeyle 
tanımlanırdı. Varlık, oluş ile tanımlanırsa Tanrı’nın soyut özelliğine ek olarak oluş ile 
nitelenmesi O’nun bileşik bir yapıda olmasını gerektirir. Varlığın oluş anlamına Tanrı’nın 
soyut özelliği eklenmezse bu durumda da vâcip varlık, yalnızca oluş ile tanımlanması 

14 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 80-81; el-Meârif, 1/405-408. 
15 Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, 81; el-Meârif, 1/408-410; Behiştî, Eltâfü’l-letâif min halli’s-Sahâif, 
(Cârullah Efendi, 1212), 7a. 
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nedeniyle ihtiyaç ve çokluk vasıflarında mümkün varlık gibi olur. Varlık, oluştan başka bir 
şeyle tanımlanırsa varlığın olduğu yerde oluş, ya bulunur ya da bulunmaz. Varlığın olduğu 
yerde oluş bulunmazsa varlık da bulunmaz. Zira oluş olmadan varlıktan söz etmek mümkün 
değildir. Varlığın olduğu yerde oluş bulunursa oradaki oluşun varlığın bir parçası olması 
mümkün değildir. Zira bu durumda da vâcibin bileşik bir yapıda olması gerekir. Semerkandî, 
varlığın mâhiyete ekli olduğunu kanıtladığı bu mantıksal kıyasın, Tanrı’nın diğer sıfatlarına 
da uygulanarak ilahi sıfatların zâta ekli bir mana olduğunu kanıtlamaya elverişli olduğunu 
ifade etmektedir.16 Semerkandî, hulfî kıyas yöntemiyle vâcip varlığın mâhiyetle bir ve aynı 
olma varsayımını çürüterek vâcip varlığın mâhiyetten ayrı olduğu seçeneğini kanıtlamaya 
çalışmıştır.   

SONUÇ 

Semerkandî varlığı “kevn/oluş” ile tanımlamaktadır. O, varlığın diğer tanımları gibi bunu da 
adsal bir tanım olarak değerlendirse de varlığı anlatabilecek en uygun tanımın “oluş” ile ifade 
edilebileceğini düşünmektedir. Bu tercihiyle onun da varlığı apriori bir kavram olarak 
değerlendirdiğini ifade edebiliriz. Semerkandî töz metafiziğini benimseyerek hareketin 
arkasındaki durağanlığı, değişimin ardındaki sâbiteyi açıklayabilecek ve evrensel bilime konu 
olabilecek sâbit bir evren tasavvur etmektedir. Onun varlığı oluş ile tanımlaması, evrende 
kabul edilen sâbitenin yanında dinamizme de ışık tutmaktadır. O, varlık ile mâhiyet arasında 
gayriyet ilişkisi kurar. Sonuçta Semerkandî, bir nesnenin mâhiyetinin onun varlığından başka 
bir şey olduğunu ve mantıksal olarak mâhiyetin varlıktan önce geldiğini savunan kavramcı bir 
yaklaşım benimsemektedir. 
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ÖZET 

Yüce Allah‟ın en güzel ve en donanımlı varlık olarak en olgun hale gelmesi için yarattığı 
insan iç ve dış âleminde arayış ve yolculuk halindedir. Allah‟a inanmayan ve inanmayan her 
insanın Allah‟la ilişkisi her an devam etmektedir. Allah Teâlâ‟nın insan ve varlıklarla 
ilişkisinde kendisine rahmeti ilke edinmesi temeldir. Bununla birlikte hayatın düzen içinde 
olması için helal ve haram sınırları ve bunların doğal sonucu olarak sevap, günah, mükâfat ve 
ceza kavramları gündeme gelmektedir. Allah Teâlâ‟nın hayatın işleyişine, sevap ve 
günahların sonuçlarına dair genel kuralları bulunmaktadır. Ancak farklı karakterdeki 
insanlardan çok farklı niyetlerle farklı davranış ve faaliyetler ortaya konmaktadır. Yanlış 
karaktere sahip olanlar Kur‟an‟da fâsık, zalim, fâcir, kâfir, müşrik, kalbi mühürlü ve kalbi 
marazlı gibi ifadelerle tanımlanmaktadır. Aynı şekilde olumlu davranış sergileyenler salih, 
muhlis, muhsin, muttaki, mukarreb, tevvâb, münip ve Rahman‟ın kulu ve Allah taraftarı gibi 
farklı şekillerde tavsif edilmektedir. Bu kadar farklı özelliklere sahip insanlar hesaba 
çekilirken acaba aynı kurallar mı geçerli olacak yoksa özel insanlar için istisnai kurallar mı 
geçerli olacaktır? Bu istisnai kurallar Allah‟ın adaleti açısından bir eksiklik oluşturur mu? gibi 
sorular gündeme gelmektedir. Bu çalışmada dünya hayatında sabır, sadakat ve istikamet üzere 
Allah‟ın istediği şekilde duruşlarını muhafaza edip geliştirenlerin ahiretteki durumları ve 
amellerinin değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. el-Ankebût 29/7; ez-Zümer 39/35 ve el-
Ahkâf 46/16. âyetlerde üst manevi derecelere nail olanların yaptıkları en iyi ameller esas 
alınarak karşılık görecekleri ve günahlarının affedileceği açıklanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili 
âyetlerde kimlerin anlatıldığı, bunların hangi özelliklere sahip oldukları, âyetlerin müfessirler 
tarafından nasıl anlaşılıp izah edildiği ve ahsen kavramı gibi konular klasik ve modern tefsir 
metinleri bağlamında araştırılarak sonuca gidilecektir. 

Anahtar kelimeler: Kalb, Ahsen-i Amel, Muhsin, Sevap, Günah. 

ABSTRACT 

The human being, created by Almighty Allah to become the most mature as the most 
beautiful and well-equipped being is in search and journey in their inner and outer world. The 
relationship of every person, who does not believe in Allah, with Allah continues at all times. 
It is fundamental that Allah SWT takes mercy as a principle in their relationship with humans 
and creatures. However, in order for life to be in order, the boundaries of halal and haram and 
as a natural result of these, the concepts of good deeds, sin, reward and punishment come to 
the fore. Allah SWT has general rules regarding the functioning of life and the consequences 
of good deeds and sins. However, people of different characters demonstrate different 
behaviors and activities with very different intentions. Those who have the wrong character 
are described in the Qur'an with expressions such as flagrant, cruel, dissolute, unbeliever, 
polytheist, sealed in heart and ill-hearted. Likewise, those who exhibit positive behavior are 
described in different ways, such as virtuous, sincere, beneficent, devotee, connected, 
receding, facing to Allah, servant of the Merciful and supporter of Allah. Questions come to 
the fore such as “Will the same rules apply when people with such different characteristics are 
being judged, or will there be exceptional rules for special people”, “Do these exceptional 
rules constitute a deficiency in terms of Allah's justice”. In this study, the focus will be on the 
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situations of those who maintain and improve their stance on patience, loyalty and direction in 
the worldly life as Allah wishes in the afterlife and the evaluation of their deeds. It is 
explained in the verses of al-Ankebût 29/7; az-Zümer 39/35 and al-Ahkâf 46/16 that those 
who attain higher spiritual degrees will be rewarded based on their best deeds and their sins 
will be forgiven. In this study, subjects such as who is told in the relevant verses, what 
features they have, how the verses are understood and explained by the commentators and the 
concept of the best will be researched in the context of classical and modern commentory 
texts and the conclusion will be reached. 

Keywords: Heart, The Best Action, Beneficent, Good Deed, Sin.  

 

GİRİŞ 

Yüce Allah, insanın ahsen-i amel işleyerek ihsan makamına ulaşmasını, sevilen ve değer 
verilen muhsinlerden olmasını, diğer ifadeyle tüm kötülüklerden arınıp tezkiye olarak kemâle 
ermesini murat etmektedir. Ancak insanın yapısı ve imtihan gereği günahtan ârî bir hayat 
yaşanmamakta, hata ve günahtan uzak kalamamaktadır. Ortalama Müslümanların hayatında 
günah ve sevaplar karışık, belki de birçok zaman günahlar daha ağır olmaktadır. Bu şekilde 
gel gitlerle dolu bir hayat yaşayan insanların niyetlerini düzeltip gayret ettiklerinde tam bir 
ihlas ve saf bir kalple iyilikler yaparak hak yolda pik yaptıkları da bir gerçektir. İyilik adına 
anlık ve bir olaylık da olsa zirveye çıkmanın tam tersi olarak insan şüphe, inkâr, isyan ve 
günahın en derin karanlığına düşerek kötülükte de zirve yaptığı zamanlar mevcuttur. Bu genel 
durumun dışında istikamet sahibi olan, nefsini tezkiye ederek kemâle ulaşan ve böylece 
günahla ilişkisi sıfırlanma noktasına gelen seçkin insanların da bulunduğu bir gerçektir. İnsan 
hangi durumda olursa olsun kendisine rahmeti ilke edinen Allah Teâlâ‟nın1 tevbe kapısı 
daima açıktır.  
Kur‟an, insanın en iyi ve olgun hâle ulaşmasını istediği için insana hem beden ve kalbi; 
varlığın görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen, hayatın hem zâhiri hem de bâtını 
açısından rehberlik yapmaktadır. Bu rehberlik sadece teorik bilgilendirme şeklinde değil 
peygamberler ve salih insanların hayat tecrübeleri üzerinden diğer ifadeyle pratikler üzerinden 
yapılmaktadır. Rehberlik ve eğitimin tam ve kuşatıcı olabilmesi için hem iyinin ve iyiliğin 
hem de kötünün ve kötülüğün tecrübe üzerinden anlatılması gerekmektedir. Bu yönüyle 
Kur‟an‟a Firavun ve Nemrud gibi şahıslar; Âd, Semûd ve Lût gibi kavimler; Yahudi, 
Hristiyan ve Mekkeli müşrikler üzerinden tüm konular çok farklı tecrübeler üzerinden 
anlatılmaktadır.  

Allah kul ilişkisi ve diğer hususlar da anlatılan bu çeşitli örnekler Allah Teâlâ‟nın insanlar 
ilişkisinde genel kuralların yanı sıra özel uygulamalarının da olduğu görülmektedir. 
Kur‟an‟da Yüce Allah‟ın gazabı, intikamı ve azabı anlatılsa da her halükârda Rahmân, rahîm, 
afuv, gafûr ve tevvâb gibi sıfatlarıyla af, merhamet ve ümit kapısının açık olduğu 
görülmektedir. 

Mahşerde insanların sevap ve günahları mizanda tartılarak ahiretteki durumları ortaya 
çıkacaktır. Ancak el-Ankebût 29/7; ez-Zümer 39/35 ve el-Ahkâf 46/16. âyetlerde bu genel 
uygulamanın dışında bazı insanların günah ve kötülüklerin affedileceği ve yaptıkları en iyi 
ameller esas alınarak sevab ve mükâfat verileceği anlatılmaktadır. Bu çalışmada bu vurgunun 
ne anlam geldiği, kimler için geçerli olduğu ve bu bilginin Allah-kul ilişkisinde ne anlam 
ifade ettiği gibi hususların üzerinde durulacaktır. 

1. AMELİN EN İYİSİ İLE KARŞILIK VERİLECEĞİNİ ANLATAN ÂYETLER 
VE MÜFESSİRLERİN GÖRÜŞLERİ  
1.1.  ez-Zümer 39/35. Âyet 

1el-En‟âm 6/12. 
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ez-Zümer sûresinin önceki âyetlerinde inkârcı Mekkeliler eleştirildikten sonra 33 ve 34. 
âyetlerde Kur‟an‟ı getiren ve onu tasdik edenler muttaki ve muhsin olarak övülmektedir. 35. 
âyette ise “Allah, işlediklerinin en kötüsünü örtüp bağışlayacak ve onlara yaptıklarının en 
güzeline göre mükâfatlandıracaktır.” buyrulmaktadır. Bu âyetlerde Hz. Peygamber ve 
sahabilere açık bir övgünü olduğu görülmektedir. 

Taberî (öl.310/923) Kur‟an‟ı tasdik edenin Ebû Bekir ve tüm sahabiler olduğuna dair 
görüşleri naklettikten sonra kendi tercihi olarak âyetin tüm zamanlarda tevhide, rasule imana 
ve salih amele çağıran herkesi kapsadığını kaydetmektedir. Bunlar hem muttaki hem de 
muhsin olarak vasfediliyor. Bu şekilde dünya hayatlarında en iyi olanlara her türlü mükâfat 
vardır. Tevbe ve inabe ehli olan muhsinlere ihsanları/en iyi olmalarının karşılığı en iyi 
mükâfatlardır. Bunların sevapları dünyada Allah‟ı razı eden davranışlarına göre olacak, 
günahlarına göre değil.2 Taberî‟nin övülen insanların en üst mertebede olduklarını ve 
ahiretteki mükâfatlarının en iyi amellerine göre verileceğini kaydettiği görülmektedir. 
Mâtürîdî‟ye (öl. 333/944) göre burada Cenâb-ı Hak kötü ve iyi iki türlü işten söz etmektedir. 
Sonra iyilere yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayacağını ve kendilerini en güzel işlere göre 
ödüllendireceğini haber vermektedir. Muhtemelen buradaki “güzellerin en güzeli” ifadesi “en 
nefis olan amel” manasına gelir. Allah işte bu kullarını onunla ödüllendirecek ve yaptıkları 
kötülükleri de silecektir. Âyet yaptıkları kötülüklerin en kötüsünü ve en büyüğünü silecek, 
yaptıkları güzelliklerin en güzel ve büyüğü ile ödüllendirecek anlamına da gelebilir. Buna 
göre, en güzel ve en kötü işin bir çeşidi de, güzelliklerin en güzel ve kötülüklerin en 
kötüsüdür. İlk yoruma göre ise bu, kendi türünden başka bir fiil, yani kötülükleri silecek ve 
iyiliklerle ödüllendirecektir.3 Mâtürîdî‟nin açıkladığı üzere en büyük kötülüklerin silinip, en 
iyi amellerle mükâfatlandırılmak bir kul açısından çok büyük bir lütuftur. 
İbn Atiyye (öl. 383/993) hakikati tasdik edenin Cebrail, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali olabilceğine 
dair görüşleri naklettikten sonra âyetin umumi anlaşılmasının daha doru olduğunu 
belirtmektedir. Bunlar günahlarının affı için muhsin oldukları için Allah Teâlâ da onları 
umduklarına nail ederek sevindirecek. Allah onları affetmek için onlara doğru yolu 
kolaylaştırdı. Zaten Günahların bağışlanması ancak yolun kolaylaştırılmasından sonra 
mümkün olabilir.4 İbn Atiyye‟nin açıklamalarında İlahi lütuf ve yardıma vurgu yaptığı 
görülmektedir. 
Râzî‟nin (öl. 606/1210) izahına göre bu âyetin muhatabının Hz. Ali olduğu söylenmiş olsa da 
bu sûrenin nüzul döneminde henüz çocuk olduğu için onun değil Hz. Ebû Bekr‟in kast 
edilmesi daha doğrudur. En büyük günahlarının affedilip, en güzel amelleri ile karşılık 
verilmek her açıdan sevabın en kâmil şekilde gerçekleşmesi demektir. Ayetteki "en kötü" 
ifadesini, onların iman öncesi küfürlerine hamletmek caiz değildir. Çünkü ayetin zahiri, bu 
silme işinin, Cenâb-ı Hakk'ın bunları müttakiler olarak nitelediği zaman olduğuna delâlet 
eder. Bu da takva ile şirkten kendilerini korumaları demektir. Durum böyle olunca da bununla 
imandan sonra yapılmış olan büyük günahların kastedilmiş olması gerekir. Böylece bu 
ayet, Allah Teâlâ'nın, onların, iman ettikten sonra yaptıkları şeylerin en kötülerini/büyük 
günahlarını sileceği hususunda kesin hüküm olur.5 Râzî‟nin âyetteki hem “esveu” hem de 
“ahsen” kelimelerinin ismi tafdil formunda geldiğine dikkat çektiği ve en kötü günahların şirk 

2Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b Cerir b Yezid et-Taberî, Câmiu‟l-beyân an te‟vîli âyi‟l-Kur‟ân, thk. 
Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî (B.y.: :Dâru Hicr, 1422), 20/204-209. 
3Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed Mâtürîdî, Te‟vîlâtü‟l-Kur‟ân, thk. Yusuf Şevki Yavuz (İstanbul: Ensar 
Neşriyat, 2018), 12/357. 
4Ebû Muhammed Abdülhak b. Gālib b. Atiyye el-Endelûsî İbn Atiyye, el-Muharru‟l-vecîz fî tefsîri kitâbillahi‟l-
azîz, thk. Abdusselâm Abduşşâfî Muhammed (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, 2001), 4/231-232.Abdurrahmân 
b. Muhammed b. Mahlûf es-Seâlibî, el-Cevâhiru‟l-hisân fî tefsîri‟l-Kur‟ân, thk. Ali Muhammed Muavvid vd. 
(Beyrût: Dâru İhyâi‟t-Turâsi‟l-Arabî, 1997), 5/92. 
5 Fahruddîn İbn Ziyâuddîn b. Ömer Muhammed er-Râzî, Mefâtîhu‟l-gayb (Beyrût: Dâru‟l-Fikr, 1401), 28/280-
281. 
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dönemindeki günahlar olarak açıklanmasını doğru görmediği anlaşılmaktadır. İman öncesini 
yok ettiği için en büyük günahların şirk ve şirk dönemindeki hatalar olarak izahı isabetli 
görünmemektedir. Ancak bu yorumların yeni iman eden sahabilerin müşrik geçmişlerinden 
bir ceza alıp almayacaklarına dair endişelerini gidermeye yönelik bir düşünceden hareketle 
yapılmış olması da mümkün gözükmektedir. 

İbn Kesîr (öl. 774/1373) muttaki olmayı şirkten sakınma olarak açıklayarak âyette anlatılan 
şahısların en güze amellerine göre mükâfat alacaklarını ve cennette talep ettiklerini 
bulacaklarını kaydetmektedir.6 Bikâî‟nin (öl. 885/1480) izahına göre Allah Teâlâ söz konusu 
mü‟minlerin takvalarını övdükten sonra bunların sevaplarının nasıl olacağını soranlara şu 
şekilde cevap vermektedir: Bunlar Allah‟a karşı görevlerini yaptıkları için Allah da dünya ve 
ahirette onlara ihsan ve lütufta bulundu. Bunlar aynı zamanda ihsan makamındaki 
muhsinlerdir. Allah onları sevdiği gibi başkalarına da sevdirmiş; onların gören gözü, tutan eli, 
işiten kulakları ve yürüyen ayakları olmuştur. İhsan iyilik için en büyük gayreti ortaya 
koymayı da anlatmaktadır. En büyük günahlardan temizlenmeleri anlatıldıktan sonra en 
büyük güzelliklerin nurlarıyla nurlanmaları anlatıldı. Ayrıca en büyük mükâfat bu 
mü‟minlerin de nâil olacakları Allah Teâlâ‟yı görmektir.7 Bikâî‟nin yorumlarında Allah-kul 
ilişkisine ve manevî mertebelere dair açıklamalar dikkat çekmektedir. 
Şevkânî‟ye (öl. 1250/1834) göre bunlar kurtuluşun ünvanı/payesi olan muttakilikle 
muttasıflar. “Onlara Rableri katında istedikleri her şey vardır” ifadesi büyük dereceleri, 
zararların giderilmesi ve günahların affedilmesi gibi çok büyük bir teşvik ve özendirmeyi 
içermektedir. İhsan ahdine atıfla muhsinlerin ihsan makamında olanlar olduğuna işaret 
edilmektedir. Âlimlerin çoğunluğu “esveu” kelimesinin ismi tafdil olduğunu söylemişlerdir. 
Allah Teâlâ en zararlı durumlardan onları kurtardığını beyan ettikten sonra en büyük 
menfaat/lütuflara nail olacaklarını açıklamaktadır.8 “Esveu” kelimesinin ismi tafdil olduğu 
dikkate alındığında mizanda en ağır günahların kaynağı olan en büyük hatalar affedilmiş 
olacak. Bu terazinin sol kefesindeki lütuftur. Sağ kefede ise en iyi ameller tartıda esas 
alınacaktır. Allah Te‟âlâ‟nın iyiliklere ihlas ve önemine göre kat kat karşılık verdiğini, 
muhsinlerin de en iyi amelleri merkezinde hesaba çekildiklerini düşündüğümüzde bu da sağ 
kefedeki büyük lütuf olmaktadır. Bu durumda sol kefe hafifletilirken, sağ kefe olabildiğince 
ağırlaştırılmış bu şekilde Allah‟ın sevgisini hak edenlerin mükâfatı ziyadesiyle katlanmış 
olacaktır.  
Kur‟an Yolu tefsirinde konu şu şekilde açıklanmaktadır: “Gerçeği getiren” ile 
Cebrâil‟in, “onu tasdik eden” ile Hz. Peygamber‟in kastedildiği veya gerçeği getirenin Hz. 
Peygamber, onu tasdik edenin Hz. Ebû Bekir yahut Hz. Ali gibi önde gelen bazı sahâbîler 
olduğu yönünde görüşler varsa da burada Hz. Peygamber ile onu tasdik eden bütün 
müminlerin kastedildiği şeklindeki yaygın görüşün daha isabetli olduğu anlaşılmaktadır. İbn 
Mes„ûd‟dan nakledilen bir kıraat farkına dayanarak âyetin bu bölümünün, insanları Allah‟ın 
birliğine inanmaya çağıran ve Allah tarafından kullarının iyiliği için konulmuş hükümlere 
uymaları yönünde insanları aydınlatan herkesi içine aldığı da ileri sürülmüştür. 33. âyetteki 
“takvâ sahipleri” bu bağlamda üzerinde durulan tevhid ilkesiyle çelişen inançlara sapmaktan, 
ilâhî gerçeğe sırt çevirmekten sakınan samimi müminleri ifade etmektedir. Bunların niteliği 
olarak 34. âyetin metninde geçen “muhsinîn” kelimesinin masdarı olan ihsan kavramı ise her 
türlü iyi ve güzel davranış için kullanılmakla birlikte, bir hadiste “Allah‟a O‟nu görüyormuş 
gibi derin bir saygı ve huşû içinde ibadet etmek” şeklinde açıklanmıştır. Böylesine yüksek bir 

6Ebu‟l-Fidâ İsmâil İbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟ani‟l-„azîm, thk. Mustafa es-Seyyid vd (Kahire: Müessesetu Kurtuba, 
1421), 12/130. 
7 Ebü‟l-Hasen Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer Bikâî, Nazmu‟d-dürer fî tenâsubi‟l-âyâti ve‟s-suver (Kâhire: 
Dâru‟l-Kütübi‟l-İslâmî, ts.), 16/505-508. 
8Şevkânî, Fethu‟l-kadîr, 4/608-609. 
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kulluk bilincine ve duyarlılığına ulaşan insanın, diğer işlerinin iyi ve güzel olmasında da aynı 
duyarlılığı göstereceğinde kuşku yoktur. 
İnsanın yanlışlarının, günahlarının farkına vararak hatalı yolda olduğunu kabul edip dönüş 
yapması da günah işlememek kadar önemlidir, değerlidir. İnsan, yanlış yoldan dönüp iyi 
şeyler yapma fırsatına sahip olduğu sürece İslâm ona kapıyı açık tutmaktadır. Tövbenin başlı 
başına bir ibadet değeri taşıması da buradan ileri gelir. Bu sebeple 35. âyette yüce Allah, bu 
şekilde dönüş yapanların geçmişteki en büyük kötülüklerini dahi bağışlayacağı, onları 
geçmişteki günahlarına göre değil yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendireceği müjdesini 
vermektedir.9 Bu yorumlardan da anlaşıldığı üzere konuyla ilgili âyetlerde ilgili kişilerin 
kalitesine, gayretine, sadakatine vurgu yapılmaktadır. Böyleleri düşe kalka da olsa sonuçta 
istenilen hedefe ulaşıyorlar. Böylece en son halleri olan en iyi halleri ile muamele görüyorlar. 
Bu ayetler bize anlatılan güzel insanları örnek alarak diam ümit ve gayret içinde olmayı 
öğütlüyor.  

1.2. el-Ahkâf 46/16. Âyet 
el-Ahkâf sûresi 13 ve 14. âyetlerde istikamet sahibi olanlar övüldükten sonra 15. âyette 
“İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve 
zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet 
çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır: “Rabbim! Bana ve anne babama 
lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek 
nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!” 
buyrulduktan sonra 16. âyette “İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel 
işleri kabul ederiz, kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapılagelen gerçek 
vaaddir.” buyrulmaktadır.10 

Taberî‟ye göre bu sıfatlara sahip olanlar Allah‟ın kesin va‟di olarak dünyada yaptıkları salih 
amellerden en iyileri kabul edilerek ve kötülükleri affedilerek mükâfat verilecektir.11  
Mâtürîdî‟ye göre onların yaptıkları işler, güzellikler ve kötülükler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Cenâb-ı Hak, yaptıkları güzel işleri kabul edip mükâfatlandıracağını, kötülüklerini ise lütuf ve 
rahmetiyle görmezden gelip cezalandırmayacağını haber vermektedir. Âyette “en güzel” diye 
ism-i tafdil kalıbı ile “güzel” manası kast edilmiştir. Dilde böyle kullanımlar caizdir. Bu 
Allah‟ın yerine getireceği vadidir.12 Mâtürîdî‟nin “ahsen” kelimesinin “hasen” anlamında 
olduğunu söylemesi hem âyetin anlamı hem de kendi yorumlarıyla örtüşmemektedir. 
Râzî‟ye göre 15. âyetteki duayı edip de gereğini yapanların amelleri kabul edilir. Niçin ayette 
“ahsene mâ amilu” dendi denilirse bu birkaç açıdan cevaplanabilir. Birincisi buradaki ahsen 
hasen anlamındadır. İkincisi, hasen sonucunda sevap ve günah terettüb etmeyen mübah 
amellerdir. Ahsen ise sevap meydana getiren mendup ve vaciplerdir. Onların günahları da 
affedilir.13 Râzi‟nin de Mâtürîdî gibi ahsen kelimesini dikkatli tefsir etmediği söylenebilir. 
Benzer izahta bulunan Kurtubî‟ye (öl. 671/1273) göre bunlar iman ettiklerinde iyilikleri kabul 
edilir, günahları affedilir. Ahsen sevap kazanılan durumlardır. Hasen ise sevap ve ikab 
doğurmayan durumlardır da denilmiştir.14 İbn Kesîr‟e (öl. 774/1373) göre inabe, tevbe ve 
istiğfar edenlerin yaptıklarının en iyisi kabul edilip günahları affedilecektir. Günahların 
çoğunu affeder, küçük ve az bile olsa iyilikleri kabul edilip mükâfat göreceklerdir.15 
Aktardığımız yorumlardan samimiyetle gayret edenlerin Allah Teâlâ katında hiç 

9Hayreddin Karaman vd, Kur‟an Yolu (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2003), 4/616-617. 
10Karaman vd, Kur‟an yolu, 5/34. 
11Taberî, Câmiü‟l-beyân, 21/141-144. 
12Mâtürîdî, Te‟vîlâtü‟l-Kur‟ân, 13/390. 
13Râzî, Mefâtîhu‟l-gayb, 29/22. 
14 Abdullah b. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi„u li ahkâmi‟l-Kur‟ân, thk. Abdullah b. Abdu‟l-Hasen 
et-Türkî (Beyrût: Müessetu‟r-Risâle, 1427), 19/199. 
15İbn Kesîr, Tefsîru‟l-Kur‟ani‟l-„azîm, 13/16. 
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beklemedikleri şekilde mükâfatlandırılacakları ve seçkin bir konumda olacakları 
anlaşılmaktadır. 

1.3. el- Ankebût 29/7. Âyet 
Ankebût sûresinin ilk âyetlerinde Allah‟ın rızasına giden yolun çok çetin imtihanlardan 
geçtiği, kâfirlerin azabtan kurtulamayacakları, Allah‟a kavuşmayı isteyenlerin kendi 
kurtuluşları için mücahadeye devam etmeleri gerektiği anlatılmaktadır. 7. âyette ise iman edip 
salih amel işleyenlerin günahlarının affedileceği ve yaptıklarının en güzel şekilde 
mükâfatlandırılacağı beyan edilmektedir.16 

Taberî‟ye (öl.310/923) göre Mekke‟de iman edip, ağır ibtilalara rağmen imanını koruyup 
irtidat etmeyip gereği gibi yaşayanların şirk dönemlerindeki günahları affedilecek, Müslüman 
oldukları ve öncesindeki salih amellerine göre sevap verilecektir.17 Mâtürîdî‟ye (öl. 333/944) 
göre bu ilahi beyan farklı şekillerde yorumlanabilir. Bunlardan biri de şudur: Bu amellerinden 
dolayı alacakları karşılık, yapmış oldukları amellerin daha güzeldir. Çünkü bu karşılığın 
değeri yapmış oldukları amellerin değerinden daha büyük ve daha güzeldir. Zira onların 
amellerinin büyük bir değeri yoktur. Çünkü onlardan bir geceyi bir dirhemle veya bir gün bir 
gece ihtiyacını karşılayacak bir bedelle ihya edenler vardır. 
İkincisi, kişinin yaptığı ameller farklı şekillerdedir: Tövbeyle affedilen veya karşılığında ceza 
görülen kötülükler; bol sevapla karşılığını buldukları iyilikler, kendi ihtiyaçları için yapmış 
oldukları, karşılığında ceza veya mükâfat almadıkları mübah ameller. Cenab-ı Hak şöyle 
buyuruyor: Bunlar Allah rızası için yaptıkları amellerdir. Bu ayet şu anlama da gelebilir: 
Onların kötülüklerini affedip iyilik çeşitlerinden biriyle değiştirilir ve onlar bunun daha 
güzeliyle ödüllendirilir.18 İbn Atiyye‟ye (öl. 383/993) göre muhataplar Mekke‟deki işkence ve 
zorluklara sabredip, Allah için hicret edenlerdir. Bu gayretlerinden dolayı Allah yolunda en 
yüksek mertebeye ulaşmıştıkları için yaptıklarının en güzel karşılığını göreceklerdir.19 

Şevkânî‟nin (öl. 1250/1834) izahına göre kâfirlerle ve nefsiyle cihad eden aslında kendi iyiliği 
için cihad etmiştir. Allah onlara amellerinin en iyi karşılığını verecektir. Bazıları bu ifadeyi 
amellerinin en iyisinin karşılığı diye anlamışlardır. Ancak buradaki ahsen tafdilliği değil 
normal iyiliği/anlamda iyiliği anlatmaktadır.20 Şevkânî‟nin ahsen kelimesinin ism-i tafdil 
olmasını dikkate almaması âyetin anlamını tespit açısından eksiklik oluşturmaktadır. 
Merâğî‟ye (öl. 1883-1952) göre Allah yolunda tüm sıkıntılara göğüs gerip bir binanın yapı 
taşları gibi sımsıkı duranların şirk dönemlerindeki günahları affedilecek ve Müslümanken 
yaptıkları en güzel ameller ile yüzlerce kat sevaba nail olacaklar.21 

Kur‟an Yolu tefsiirndeki izaha göre Kur‟an‟ın en çok önem verdiği, zihinlere yerleştirmeyi 
istediği ilkelerden biri de şudur: İnsanın inancı ne kadar yanlış, işleri ne kadar kötü olursa 
olsun, onun için kurtuluş kapısı daima açıktır; insan bir kere içtenlikle Allah‟a dönüp bu 
kapıdan girdikten, yani istikametini düzeltip Allah‟ın istediği ruh temizliğini 
gerçekleştirdikten, kalbini imanla ve hayatını güzel işlerle donattıktan sonra artık günahları 
anlamını kaybedecek ve tamamıyla silinip yok edilecek; o insan tertemiz bir mümin olarak 
hayata yeniden başlamış sayılacaktır; hatta âyete göre Allah böyle insanları, yaptıkları iyi 
işleri sayesinde hak ettiklerinden daha güzeliyle ödüllendirecektir. Bu ödüllendirmenin bir 
âhiret yönünün bulunduğu muhakkaktır; fakat âyette bunun sadece âhirette olacağına dair 
sınırlayıcı bir ifade bulunmadığına göre, burada hem uhrevî hem dünyevî ödüllendirmenin 

16Bk. Ebû‟l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Mâverdî, en-Nüket ve‟l-uyûn, thk. Abdulmansûr b. 
Abdurrahman (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye-Müessetu‟l-Kütübi‟s-Sekâfi, ts), 4/274-276. 
17Taberî, Câmiü‟l-beyân, 18/360-361. 
18Mâtürîdî, Te‟vîlâtü‟l-Kur‟ân, 11/116. 
19İbn Atiyye, el-Muharru‟l-Vecîz, 4/307. 
20Şevkânî, Fethu‟l-kadîr, 4/254. 
21 Ahmed Mustafa el-Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî (Mısır: Mektebetu ve Matbaatu Mustafa el-Bâbî el Halebî ve 
Evlâdihî, 1365), 20/116. 
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kastedildiği düşünülebilir. Özellikle âyetteki “güzel işler”in her türlü hayırlı, verimli 
gayretleri gerek bireyin gerekse toplumun maddî ve mânevî gelişmesine, kalkınmasına 
katkıda bulunan faydalı işleri kapsadığı düşünülecek olursa dünyevî ödüllendirmenin anlamı 
daha iyi ortaya çıkar. Buna göre kısaca eğer insanlar iman edip güzel işler yaparlarsa, Allah 
da onları eskiden yaptıkları kötü işlerin zararlı sonuçlarından kurtarır; bundan böyle 
yapacakları güzel işlerin sonuçlarının daha da güzel olmasını sağlar; onların hem bireysel hem 
de toplumsal planda gelişmelerini, güçlenmelerini, mutlu ve huzurlu olmalarını; eğitimde, 
kültürde, sağlıkta, uygarlığın diğer nimetlerinde hem bunları üretme hem de bunlardan 
istifade etme yönünde onlara yardım eder. Kuşkusuz âyetteki “sâlih amelleri işleme” ifadesi, 
Allah‟ın rızâsına ve yoluna uymayan her türlü kötülüklerle mücadeleyi de içine aldığına göre 
–bir önceki âyetle de bağlantısı dikkate alındığında– Allah‟ın bu ödüllendirme vaadi, 
kötülüklerle mücadelede başarıyı, dolayısıyla erdemli bir toplum gerçekleştirmeyi de 
kapsar.22 Bu yorumlarda mükâfatın dünyada da söz konusu olacağını belirtilmesi mü‟minlerin 
velisi olarak Allah Teâlâ‟nın hem dünya hem de âhirette kendi yolunda istikamet sahibi 
olanlara özel muamelede bulunacağını göstermektedir. 

1.4. en-Nûr 24/38. Âyet 
en-Nûr sûresi 35. âyetten itibaren Allah yolunda yüksek manevi mertebeye nail olanların 
kalplerindeki iman nuru ve hasletleri anlatılmaktadır. 38. âyette “Allah, onları yaptıklarının en 
güzeli ile mükâfatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini 
hesapsız rızıklandırır.” buyrulmaktadır. 
Râzî‟ye göre bu övülen mü‟minler Allah‟a kurbiyet oluşturan ibadet ve amelleri Allah‟ın 
onları yaptıklarının en iyisi ile mükâfatlandırması için yapıyorlar. Cenâb-ı Hak, “Çünkü Allah 
kendilerini, işledikleri amellerin en güzeliyle mükâfatlandıracak” buyurmuştur. Bu hususta şu 
izahlar yapılmıştır: 1. Ayetteki "amellerin en güzeli" ile bütün hasenat, yani farz ve nafile 
ibâdet ve taatlar kastedilmiştir. 2. Hak Teâlâ, onların en güzel amellerini, bire ondan, bire yedi 
yüze kadar bir karşılıkla mükâfatlandırır. 3. Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1025) şöyle der: 
"Bundan murat, onların taatlarının, isyanlarına (günahlarına) bir keffâret olmasıdır. Allah 
onları, en güzel amellerine göre mükâfatlandırmıştır." Bu görüş, Kâdî'nin amellerin boşa 
gitmesi ve tartılması konusundaki mezhebine (inancına) göre doğrudur. 
Cenâb-ı Hak, "(Allah) onlara, fazl-u kereminden, dahasını da verecektir" buyurması "Allah 
Tealâ, onları amellerinin en güzeline göre mükâfatlandıracak, hak ettiklerini vermekle 
kalmayacak, aksine diğer ayetlerde de bahsettiği gibi, mükâfatlarını bir fazl-i ilâhî olarak kat 
kât katlayarak verecektir" demektir. Yüce Allah, onları taatları hususunda, ciddî ve gayretli 
niteleyip, bunun yanı sıra son derece korku ve endişe içinde olduklarını bildirince, Kendisinin 
onlara, taatlarına karşı büyük mükâfatlar vereceğini, korkuları karşılığı sınırsız fazl-u lütfunu 
ihsan edeceğini belirtmiştir.23 Râzî‟nin izahlarında ciddiyet ve gayret sahibi mü‟minlerin hak 
ettiklerinden fazlasına nail olacakları anlaşılmaktadır. 

Kurtubî‟ye göre burada iyiliklere sevab zikredilmiş, fakat kötülüklere ceza zikredilmemiştir. 
Bu iki şekilde izah edilebilir. Birincisi, burada teşvik var, ikincisi ise bu âyetlerde özellikleri 
sayılanların büyük günahları yoktur. Küçük günahları ise zaten affedilmiştir. Bundan dolayı 
bol bol ek sevap alacaklardır.24 Kurtubî‟nin izahından bu insanların günahlarına 
değinmemenin sebebinin dünyada iken en yüksek mertebelere ulaştıkları dolaysıyla günahla 
ilişkilerinin sıfırlanma noktasına geldiği anlaşılmaktadır. Bu yorum önceki âyetlerin içeriği ile 
de örtüşmektedir. Merâğî‟ye göre tesbih, zikir, zekâtı eda gibi Allah‟a yaklaştıracak hususları 
azaptan korkarak yerine getirenlerin günahlarını Allah örtecek ve en iyi amelleri ile 
mükâfatlandıracak ve ek olarak kat kat sevap verecektir.25 Râzî ve Merâğî‟nin izahlarında 
amellerin Allah‟a kurbiyet oluşturduğunu açıkladıkları görülmektedir. Kulun en büyük amacı 

22Karaman vd, Kur‟an yolu, 4/254-255. 
23 Râzî, Mefâtîhu‟l-gayb, 26/6*-7. 
24 Kurtubî, Ahkâmu‟l-Kur‟ân, 15/296-297. 
25 Merâğî, Tefsîru‟l-Merâğî, 18/111. 
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Yüce Allah‟a kurbiyet oluşturmak olduğu için bu çalışmada elel alınan âyetlerde anlatınlan 
mü‟minlerin bu kurbiyete nail oldukları anlaşılmaktadır. 
İnsan ahsen-i amele ulaşmak için yaratılmıştır. Ahsen-i amel ise ihlasla yapılan, yapanın 
gözünde büyütmediği hatta unuttuğu ameldir. Bu durumda istenilen amel bu şekilde olduğu 
için bu şartları taşımayan amellerin gerçek anlamda istenilen amel mertebesinde olmadığı için 
gerçek sevabı da kazandırmayacağı ve gerçek anlamıyla kabul edilen ameller ahsen olanlar 
olduğu söylenebilir. Bu durum bir açıdan günahlardan uzaklaş/a/madığı için hayatı hem iyilik 
hem de kötülük dolu insanlar için bir ümitsizlik sebebi gibi algılanabilir. Ancak Yüce Allah‟ın 
tam iman, teslimiyet ve arınma istediğini düşündüğümüzde insanın gereken çabayı 
göstermediği için sevap ve günahın, hakla batılın karışık olduğu bir hayat yaşadığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda inana insana Müslümanlığı ciddiye alarak gayret göstermesi ve 
az da olsa yaptığı ahsen ameller üzerinden hesaba çekilmeyi ümit etmek düşmektedir. Ayrıca 
bu âyetler ve yorumlarında anlatılanların mahşerde bazı kulların Allah‟ın/Allah‟ın arşının 
gölgesinde gölgeleneceğini anlatan hadislerdeki bilgilerle de örtüştüğü de görülmektedir. 
SONUÇ 

Hayat nasıl sabit, genel geçer ve hiçbir özel durumu dikkate almayan kurallarla 
yaşanmamakta ve insani ilişkiler kurulup sürdürülememektedir. Her insanın dışarıdan 
bakıldığında tutarsızlık ve yanlışlık belki de zulüm olarak görülen ancak kendi içinde tutarlı 
istisnai ilkeleri ve ilişkileri mevcuttur. Bu istisnalar, çok kötülere karşı sert yaptırımlar; iyilere 
karşı da en üst seviyede af, merhamet ve destek olarak tezahür etmektedir. Her kuluyla özel 
ilgilenen bir Rab olarak Allah Teâlâ‟nın da Kur‟an‟da örnekleriyle anlatılan özel tasarrufları 
bulunmaktadır. Azgınlıkta zirveye çıkan küfrün liderlerinin kalblerini mühürlemesi buna bir 
örnektir. Peygamberlerin ve salihlerin mucize ve kerametlerle desteklenmesi, Hz. Meryem‟e 
özel ikramlarda bulunması, Ashab-ı kehf‟i özel yöntemle koruması da özel lütuf ve 
korumanın örnekleridir. Bu örneklerden biri de mahşerde dünyada mukarrebıuun/sâbikundan 
olanların arşının gölgesinde gölgelendirip, hesapta en kötü amellerini silip en iyi amellerini 
merkeze alarak mükâfatlandırmasıdır.  

Bu çalışmada elel aldığımız âyetler ve ilgili yorumlardan dünyada Allah yolunda elinden 
gelen gayreti ortaya koyarak istikamet sahibi olanların mahşerde özel muameleye tabi 
olacakları anlaşılmaktadır. Bu seçkinlik bir torpil ve haksızlık değil tam tersine hak edene hak 
ettiği yakınlığı göstermek ve seçkinliğini hissettirmektir. Dünyada Allah‟a kurbiyet kesb 
ederek O‟nun velilerinden/dostlarından olanlar mahşerde en özel ilgiye mazhar olacaklardır. 
Bu âyetlerin üçünün Mekkî, birinin Medenî olduğunu düşündüğümüzde hem Mekke‟de hem 
de Medine‟de sahabileri küçümseyenlere “Siz mahşerde korku ve dehşet içinde kalırken, 
küçümsedikleriniz Allah‟ın has kulları olarak en özel değeri göreceklerdir” denildiği 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu âyetler nüzul döneminde sahabilere moral verirken, 
muhaliflerine de psikolojik olarak zayıflatmıştır. 
Bazı müfessirlerin âyetlerdeki ahsen kelimesinin ism-i tafdil olarak açıklamamaları âyetlerin 
bağlamı, anlamı ve taşıdığı mesajlarla örtüşememektedir. Kur‟an ayetleri dikkatli, 
bağlamında, muhatapları ve kullanılan kavramlar dikkate alınmadan okunduğunda genel 
ifadelerle genel bilgiler anlattığı zannedilse de aslında çok özel durumlara dair çok özel 
bilgiler ihtiva etmektedir. Bu da hayatın bütün olaylarına, renklerinin kapsandığını ve 
evrensel bir mesaj olarak hayatı tüm renkleriyle kuşatıp aydınlatmaya devam ettiğini 
göstermektedir.  
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ÖZET 

Kur‟an-ı Kerim‟de insanı diğer varlıklardan farklı ve ayrıcalıklı kılan yönünün bizzat Allah‟ın 
eliyle yaratması, kendi ruhundan üflemesi ve halifesi olması amacıyla yaratması olduğu 
açıklanmaktadır. Bu ayrıcalıklı ve ahsen-i takvim üzere yaratılan olarak insan, göklerin, yerin 
ve dağların yüklenmediği ilahi emaneti yüklenmiştir. İnsandan ahsen-i ameli işlemesi diğer 
ifadeyle Allah‟ın razı olacağı en olgun davranış ve hayata sahip olması, bunun için de ilim ve 
hikmet sahibi olmakla birlikte bir üst ve tamamlayıcı hedef olarak nefsini tezkiye ederek 
olgunlaştırması istenmektedir. Kur‟an‟da insanın yaptığı bütün iyilik ve kötülüklerin kalpten 
kaynaklandığı ve kalbin de kişinin söz ve davranışlardan etkilendiği ve buna göre şekil aldığı 
açıklanmaktadır. İnsanın tezkiye olması, vahiy ve ilhama muhatap olması, rüya görmesi, 
Allah‟a kurbiyet kesb edip etmemesi ve şeytanın vesvese vermesi gibi konularda kalb 
üzerinden vurgulanıp öne çıkarılan konu ruhtur. İlahi bir cevher ve öz olarak tanımlanan ruh 
insanın bâtınî, derûnî boyutunu oluşturmaktadır. Bundan dolayı ruh konusu insanla ilgilenen 
din, felsefe ve psikoloji hatta tıp gibi bütün alanlarda tartışılan, üzerinde yazılıp konuşulan bir 
kavram ve konu olarak karşımıza çıkmaktadır. el-Hicr, 15/29, es-Secde, 32/9 ve Sâd, 38/72. 

âyetlerde Allah‟ın insana ruhundan üflediği; el-Enbiya, 21/91 ve et-Tahrim, 66/12. âyetlerde 

Hz. Meryem‟e ruh üflendiği açıklanmaktadır. Bu çalışmada tefsir geleneğinde söz konusu 
âyetlerin nasıl anlaşıldığı kronolojik olarak ele alınarak sonuca gidilecektir. Müfessirlerin 
görüşleri ele alınırken hangi tefsir ekolünde ne tür izahların öne çıktığına, müfessirlerin 
yorumlarındaki farklılıkların sebeplerine de değinilecektir. Özellikle işârî tefsirlerde ve 
modern dönem tefsir eserlerinde bu konuya yaklaşımda klasik kaynaklardaki görüşlerden bir 
farklılaşma olup olmadığına da dikkat çekilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Allah‟ın Ruhundan Üflemesi, Kur‟an, İnsan, Tefsir, Ruh. 
 

ABSTRACT 

In the Qur'an, it is explained that what makes humans different and privileged from other 

beings is that Allah Themselves created them by their own hand, blew into them from their 

own spirit, and created them in order to be their own caliph. Human, as a creature created to 

be this privileged and best form, has been given the divine trust that the heavens, the earth and 

the mountains are not burdened with. Humans are required to act best, in other words, to have 

the most mature behavior and life that Allah will approve of, and to have knowledge and 
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wisdom for this, and to refine their soul by purifying it as an upper and complementary goal. 

In the Qur'an, it is explained that all the good and bad deeds that people do originate from the 

heart and that the heart is affected by the words and behaviors of the person and takes shape 

accordingly. The soul is the subject that is emphasized and brought forward through the heart 

in subjects such as purification of human, being the subject of revelation and inspiration, 

dreaming, not establishing closeness with Allah or not and delusions by the devil. The soul, 

which is defined as a divine element and essence, constitutes the esoteric and spiritual 

dimension of human. Therefore, the subject of soul emerges as a concept and subject that is 

discussed, written and talked about in all fields such as religion, philosophy and psychology, 

even medicine, which are concerned with human beings. It is explained that Allah blew 

human from his own spirit in the verses of al-Hicr, 15/29, as-Secde, 32/9 and Sâd, 38/72 and 

that Mother Mary was blown a spirit in the verses of al-Enbiya, 21/91 and at-Tahrim, 66/12. 

In this study, how the verses in question are understood in the tradition of commentary will be 

discussed chronologically and the conclusion will be reached. While considering the opinions 

of the commentators, it will also be mentioned that what kind of explanations come to the fore 

in which school of commentary and the reasons for the differences in the interpretations of the 

commentators will be explained. It will also be noted whether there is a differentiation from 

the views in the classical sources in the approach to this issue, especially in the signifying 

commentary and modern period commentary works. 

Keywords:  Allah‟s Blowing from Their Spirit, Qur‟an, Human, Commentary, Soul.  
 

GİRİŞ  

Sözlükte “gitmek, geçmek; (hava) rüzgârlı olmak; (bir şey) geniş ve ferahlık verici olmak” 
mânalarındaki revh kökünden isim olan rûh kelimesi terim olarak genellikle “canlılarda hayatı 
sağlayan unsur” şeklinde tanımlanmaktadır. Farklı tarifleri yapılmakla birlikte ruhun âlimlerin 
çoğunluğunun anlayışı çerçevesinde şöyle tarif edilmesi mümkündür: “Ana rahminde 
oluşması sırasında melek tarafından insanın bedenine üflenen ve ölümü anında insan 
bedeninden çıkarılan idrak edici ve bilici hakikati.” İnsan ruhu denilince canlılık, bilinç, akıl, 
idrak, irade gibi niteliklere sahip bir özden söz edilmiş olur. İnsanların hayvanlardan farklı 
olması ruhlarının değişik yaratılmasından kaynaklanır. İnsanlar arasındaki fark da aynı ruh 
türü içinde değişik mertebelerde bulunmalarının sonucudur. Peygamberlerin gayb âleminden 
bilgi almaları yüksek bir ruhî mertebeye sahip kılınmalarıyla irtibatlıdır.1 
İsfahani‟ye (öl. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği) göre bir ferdinden hareketle bir türe isim verildiği 
gibi ruhun bir yönü ve özelliği olan nefese de ruh denilmiştir.2 

Seyyid Şerîf Cürcânî‟nin (öl. 816/1413) izahına göre ruh kelimesi, kalbe gayb âleminden özel 
bir şekilde ilkâ edilen şey karşılığında kullanılır. Ayrıca ruh, insanın ıslahı oranında ilahi isim 
ve sıfatlara mazhariyetlere nail olur.  Cürcânî, ruhu “er-rûhu‟l-insânî”, “er-rûhu‟l-hayvânî”ve 
“er-rûhu‟l-a„zam” olarak üçe ayırmaktadır. Onun izahına “er-rûhu‟l-insânî” insanın, er-rûhu‟l-

1 usuf Şevk  avuz, “Rûh” Türk ye D yanet Vakfı İslâm Ans kloped s  (Ankara: TDV ayınları, 2018), 
35/187. 
2 Ebu‟l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân (Kâhire: Dâru‟l-Ma„rife, 
1426), 210-211. 
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hayvânîsini kontrol edip kullanan, bilen ve idrak eden yönüdür. Bu ruh künhünü akılların 
idrak etmekten aciz olacağı bir şekilde emr âleminden nazil olmuştur. er-Rûhu‟l-hayvânî ise 
kaynağı cismani kalbin boşluğudur. Damarlar vasıtasıyla bedenin her yerine yayılır. er-
Rûhu‟l-a„zam ise ıslahında kemâle eren insanın Allah‟ın rububiyyetinin mazharı haline 
gelmesidir. Bunun künhünü ise ancak Allah Teâlâ bilebilir.3 Cürcânî‟nin açıklamaları ruhun 
çeşitleri, kalbe ilişkisini, insanın ıslahı oranında manevi potansiyelinin açığa çıkarak 
rububiyyetin mazharı haline gelmesi gibi konular öne çıkmaktadır. er-rûhu‟l-a„zam‟ın nefsi 

tezkiye ile ulaştığı kemal noktası aynı zamanda insanın potansiyelinin çok geniş ve büyük 

olduğunu da göstermektedir. 
Fîruzabâdî‟ye (öl. 817/1415) göre ruh, hayvânî, tabîî ve nefsânî olmak üzere üçe ayrılır.    
Ruhun hakikati ulvî âlemin latif ve Rabbani bir unsur olmasıdır. Allah‟ın izni ile süflî âlemle 
ilişki kurar. İnsan suret ve sıfat olarak canlıların en üstünü olduğu için en üstün ruh da ona 
aittir. Allah Teâlâ dışında kimsenin latif bir unsur olan ruhun hakikatini bilmesi mümkün 
değildir. Hayat, kuvvet, kudret, his, hareket, görme, işitme, akıl, anlama ve ilim gibi tüm 
şeyler ruhun semere ve neticeleridir.4 Fîruzabâdî‟nin insan ruhunun en üstün olduğuna vurgu 
yaptığı görülmektedir.  İnsan ruhunun özel ve ayrıcalıklı olduğuna dair tüm yorumlar aslında 
insanın varlık âleminin en seçkin ve en kapasiteli varlığı olduğunu da göstermektedir. Bu 
durumda insanı sadece “konuşan canlı” olarak tanımlamanın büyük bir eksiklik olduğu 
anlaşılmaktadır. Burada naklettiğimiz bilgilerden ruhun sadece insana hayat veren bir unsur 

olarak anlaşılmasının çok eksik olduğu; ruhun tüm kalb, akıl ve görünür âlemde ortaya konan 
her şeyin sebebi ve kaynağı olduğu ve aslı itibariyle ulvî âleme ve çok büyük potansiyele 
sahip olduğu görülmektedir.  
Ruhun ne olduğu, potansiyeli, insan vücudu ve kalple ilgisi gibi konular tasavvuf, felsefe, 
kelam ve tefsir gibi disiplinlerde tartışılmaktadır. Biz bu tartışmalara girmeden Allah‟ın 
insana/Hz. Âdem‟e ruh üflemesini anlatan el-Hicr 15/29; es-Secde 32/9 ve Sâd 38/72. 

âyetlerle ilgili müfessirlerin izahları üzerinden klasik ve modern dönem tefsirlerinde ruhun 
nasıl anlaşıldığını ele alçağız. Ayrıca en-Nîsâ, 4/171; el-Enbiyâ, 21/91 ve et-Tahrîm 66/12. 

âyetlerde Hz. Meryem‟e ruh üflenmesi anlatılmaktadır. Bu âyetlerle ilgili müfessirlerin 
görüşlerine de değinerek genel bir sonuca gitmeye çalışacağız. 

1. HZ. ÂDEM’E RUH ÜFLENMESİNİ ANLATAN ÂYETLER VE 

MÜFESSİRLERİN GÖRÜŞLERİ 

1.1. el-Hicr, 15/29. Âyet 
el-Hicr 25. âyette müşriklere diriltilip hesaba çekildikleri anlatılmaktadır. Daha sonraki 

âyetlerde diriliş ve hesabın mümkün olduğunu anlamaları için insanın yaratılışından 

bahsedilmekte ve 29. âyette meleklere “Âdem‟e güzel bir şekil verip ruhumdan üfleyince, siz 
ona secde edin” buyrulduğu anlatılmaktadır. Bu âyetteki ruhun ne olduğu ve üflemenin nasıl 
olduğun konusunda müfessirlerden farklı yorumlar nakledilmektedir. Mukâtil b. Süleyman 

3 Ali b. Muhammed eş-Şerîf el-Cürcânî, et-Ta’rîfât (Beyrût: Dâru‟n-Nefâis, 2018), 182-183. 
4 Mecduddîn Muhammed b. a„kûb Fîruzabâdî, Besâiru zevi’t-temyîz fî letâifi’l-kitâbi’l azîz (Beyrût: el-
Mektebetu‟l-İlmiyye, ts.), 3/104-107. 
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(öl.150/767)  âyet hakkında herhangi bir yorumda bulunmamaktadır.5 Taberî (öl. 310/923) ve 

Mâtürîdî‟ye (öl. 333/944) göre ise ruh üflenmesi insanın canlanmasıdır.6 İbn Ebû 
Zemenîn (öl. 399/1008) âyetle ilgili herhangi bir yorum yapmamaktadır.7 Konuyu daha farklı 
açıdan ele alan Sülemî‟nin (öl. 412/1022)  aktardığı bilgilerden Meleklerin önce Hz. Âdem‟i 
küçümsedikleri, ancak onun özel olarak yaratılmasını, ruh üflenmesini ve ayrıcalıklarını 
öğrenince secde ettikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca onun nakillerinden Hz. Âdem‟e ruh 
üflendiğinde onun tüm ilim, marifet ve muradının Cenâb-ı Hak olduğu da görülmektedir.8 
Mâverdî (öl.450/1058) âyetle ilgili yorum yapmamakta;9 Kuşeyrî (öl.465/1072) de tefsirinde 

âyete hiç değinmemektedir.10 Vâhidî‟ye (öl. 468/1076) göre ruhun Allah‟a izafesi teşrif 
içindir.11  Zemahşerî‟ye  (öl. 538/1144) göre de Hz. Âdem‟in canlanması demektir. Âyette 
“Allah‟ın üflediği” beyan edilse de aslında burada herhangi bir üfleme/üfleyen ve üflenen 
yoktur. Bu onun canlandırılması anlatmak üzere bir temsildir.12 Râzî‟ye (öl. 606/1210) göre 

de Allah Teâlâ teşrif ve tekrim için Hz. Âdem‟in ruhunu kendine izafe etmiştir.13 Kurtubî (öl. 

671/1273) ruhun Allah‟a izafesi üflenen ruhun değer ve şerefini anlattığı kadar üflenen varlık 
olan Hz. Âdem‟in dolayısıyla insanın Allah katındaki şerefini de göstermekledir. Başka 
herhangi bir varlık için “Ruhumdan üfledim” buyrulmaması diğer ifadeyle başka herhangi bir 
canlıya Allah‟ın bizzat kendi ruhundan üfürmemesi/vermemesi de insanın biricikliğini 
anlatmaktadır.14  İz b. Abdisselâm (öl. 660/1262) ve İbn Cüzey (öl. 741/1340) ise canlanma 

olarak izah ederek “Rûhî/ruhumdan” ifadesindeki izafetle tahsisin kast edildiğini 
söylemektedir.15 Ebu Hayyân (öl. 745/1344) konuyu tenzih temelli anlatarak gerçekte ne 
üfleme fiili ne de üflenen bir şey olmadığını, ruhun Allah‟a izafesinin teşrif için olduğunu 
kaydetmektedir.16 İbn Kesir (öl. 774/1373) de yorum yapmamakta;17 Seâlibî (öl. 875/1471) de 

teşrif ve canlanma olarak açıklamaktadır.18  

5 Ebu‟l-Hasen b. Süleyman Mukâtil, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, 1424), 
2/202. 
6 Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b Cerir b ezid et-Taberî, Câmiu’l-beyân an te’vîli âyi’l-Kur’ân (B.y.: :Dâru 
Hicr, 1422), 7/514.Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, 1995), 
3/48. 
7 Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah İbn Ebû Zemenîn, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîz (Kâhire: el-Fâzûku‟l-
Hadîsiyyeli‟l-Libâti ve‟n-Neşr, 1423), 2/383. 
8 Ebû Abdirrahmân Muhammed b. el-Hüseyn b. Mûsâ el-Ezdî es-Sülemî, Hakâiku’t-tefsîr (Beyrût: Dâru‟l-
Kütübi‟l-İlmiyye, 1421), 1/352-353. 
9 Ebû‟l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye-
Müessetu‟l-Kütübi‟s-Sekâfi, ts.), 3/159. 
10 Ebü‟l-Kâsım Abdülkerîm b. Hevâzin b. Abdülmelik el Kuşeyrî, Letâifü’l-işârât (Beyrut: Dâru‟l-Kütübi‟l-
İlmiyye, 1436), 2/137. 
11 Ebu‟l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vâhidî, el-Vasît fî tefsîri’l-Kur’âni’l-mecîd (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, 
1415), 3/45. 
12 Ebu‟l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an hakâiki’t-tenzîl (Beyrût: Dâru‟l-Ma„rife, 2008), 
2/541. 
13 Fahruddîn İbn Ziyâuddîn b. Ömer Muhammed er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb (Beyrût: Dâru‟l-Fikr, 1401), 19/186. 
14Kurtûbî, 12: 208. 
15 İzzeddin İbn Abdisselâm, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘azîm (Mekke: Ümmu‟l-Kurâ Üniv, 1420), 1/474; Muhammed b. 
Ahmed b. Cüzey el-Kelbî, et-Teshîl li ulûmi’t-tenzîl (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, 1415), 1/452. 
16 Muhammed b. ûsuf b. Alî b. ûsuf el-Endelüsî Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-
İlmiyye, 1413), 5/441. 
17 Ebu‟l-Fidâ İsmâil İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ani’l-‘azîm (Kahire: Müessesetu Kurtuba, 1421), 8/256. 
18 Abdurrahmân b. Muhammed b. Mahlûf es-Seâlibî, el-Cevâhiru’l-hisân fî tefsîri’l-Kur’ân (Beyrût: Dâru 
İhyâi‟t-Turâsi‟l-Arabî, 1997), 3/400. 
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Üflemeyi mecaz olarak yorumlayan Bursevî‟ye (öl. 1137/1725) göre hakikatte herhangi bir 
üfleme ve üflenen yer bulunmamaktadır. Bu anlatım hayatın yaratılmasından kinayedir. üce 
Allah insanın yaratılması ve tesviye edilmesiyle bizzat ilgilenmiş ve Rahmânî nefesinden 
üflemiştir. Bursevî ruhun mekân ve yönden münezzeh olduğunu nakletmektedir. Ruhun açığa 
çıktığı, etkisinin görüldüğü yer yer biyoljik ve melekût âlemindeki kalptir. Sûfiler ruh ve kalbi 
aynı anlamda kullanmaktadır.19 Bursevî‟nin izahlarında ruh-kalp ilişkisi, biyolojik ve melekût 
âlemindeki kalp gibi diğer müfessirlerin dikkat çekmediği konular görülmektedir. 
İbn Âşûr‟a (1879-1973) göre Hz. Âdem‟in vücudunun tesviye edilmesi, insan vücudunun ruh 
üflenmesini kabul etmeye hazır hale getirmek demektir. Vücudun yapısı tamamlandığında 
kalpten gelen üfleme ile ruhun süratli bir şekilde vücudun her tarafına yayılmasını anlatmak 
için kullanılmıştır. Üflemenin ve ruhun Allah Teâlâ‟ya izafe edilmesi bu yaratılan varlığın 
(Hz. Âdem‟in) yüceltilmesi içindir. Bu ibarede ruhun üflenmesi ile Âdem‟in diğer varlıklara 
varlıklar/unsurların birbirlerine üstünlüğüne ima bulunmaktadır.20 İbn Âşûr‟un izahında 
kelamî yorumlar öne çıktığı kadar ruhun seçkinlik sebebi olduğu da anlatılmaktadır. 
Konuyu geniş olarak açıklayan Mevdûdî‟ye (1903-1979) göre bu, insan ruhunun hayat, bilgi, 

kudret, istek, basiret ve ortalama tüm diğer insani özelliklere sahip olduğunu gösterir. Bunlar 
gerçekte, kurutulmuş balçıktan yaratılan insana ilahi özelliklerin hafif bir yansımasıdır. 
İnsanı, Allah'ın halifesi olma konumuna yükselten ve onu meleklerin ve bütün dünyevi 
varlıkların secde edeceği bir yüceliğe eriştiren işte Allah'ın ruhunu insana üflemesi olayıdır. 
Her özellik gerçekte ilahi sıfatların şu veya bu şekilde bir yansımasıdır.21 Mevdûdî ruhu 

üflenmesinin insanın Allah‟ın halifesi olmasındaki ana sebep olduğunu açıklamaktadır.  
Elmalılı‟ya (1872-1942) göre kalb hem zahir hem de batın bir organdır. Kalb kapısı doğrudan 
doğruya Hakk‟a nazırdır. Bu kapı açık olursa insanın bütün organları ıslah olacağından kişi 
cennetlik olur.22 Muhammed Esed (1900-1992) de anlatımın mecazi olduğunu 
kaydetmektedir.23  

Kur‟an olu tefsirinde Hz. Âdem‟e Allah‟ın “ruhundan üflemesi”yle Kur‟an‟da insanın bir 
ruh-beden varlığı olduğu açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. Beden insanın fizyolojik 
yönünü, ruh da metafizik yönünü oluşturmaktadır. İnsan bedeniye bu dünyaya, ruhuyla aşkın 
âleme ait bir varlıktır. Gazzâlî‟nin İhyâ‟da ruhun tanrısal bir gerçeklik olduğunu ve insanın 
mükemmeli aramasının ruhundan kaynaklamadığını kaydetmektedir.24 Mustafa İslamoğlu 

(1960-…) da. Hayatın tüm unsurlarını taşıyan cevher ve bedeni harekete geçiren, onu akleden, 
idrak eden, seven, bilen ve yapan herkesin “ben” [ene] ile tabir ettiği şeyin ta kendisi olan 

insanın yaratılışındaki sırlı halka olduğunu kaydetmektedir.25 İslamoğlu‟nun yorumlarında 
ruhun insanın yaratılışındaki sırlı halka olması, bütün yapıp etmelerin ruhtan kaynaklandığı ve 

19 İsmail Hakkı el-Bursevî, Rûhu’l-beyân (Beyrût: Dâru İhyâi‟t-Turâsi‟l-Arabî, ts.), 4/485-486. 
20 Muhammed b. Tâhir İbn Âşûr, Tefsiru’t-tahrîr ve’t-tenvîr (Tunus: Dâru Sahnûn li‟n-Neşr ve‟t-Tevzi‟, 1984), 
14/44-45. 
21 Ebu‟l-A‟lâ el-Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, çev. Muhammed Han Kayanî vd (İstanbul: İnsan ayınları, 1991), 
2/571. 
22 Elmalılı Hamdi azır, Hak Dini Kur’an Dili (İstanbul: enda ayın-Dağıtım, 2000), 5/237. 
23 Muhammed Esed, Kur’an mesajı, çev. Cahit Koytak (İstanbul: İşaret ayınları, 1999), 2/518. 
24 Kur‟an olu, https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Hicr-suresi/1831/29-35-ayet-tefsiri (Erişim: 25.08.2021 ) 
25 Mustafa İslamoğlu, Nüzûl sırasına Göre Hayat Kitabı Kur’an (İstanbul: Düşün ayıncılık, 2009), 476. 
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insanın “ben” dediğinde ruhu kast etmiş olması gibi konular öne çıkmaktadır. Burada da 
insanın ayrıcalıklı yönünün bedeninden değil ruhundan kaynaklandığı görülmektedir. 
 

1.2.  es-Secde, 32/9. Âyet 
es-Secde sûresi ilk sekiz âyette Kur‟an‟ın ilahiliğini kabul etmeyen müşriklere cevap 
verilmekte, Allah Teâlâ‟nın kudreti farklı konular üzerinden açıklanmaktadır. 9. Âyette ise 
Hz. Âdem‟e ruhundan üflediği beyan edilmektedir. Mukâtil yorum yapmıyor.26 Taberî insanın 

ruh ile canlandığını;27 Mâtürîdî  (öl. 333/944) ise üflemenin gerçekleştiğini anlatmak için 
nefhanın zikredildiğini kaydetmektedir.28 Zemahşerî‟ye göre Hz. Âdem‟in yaratılmasının 

mahiyetini sadece Allah Teâlâ‟nın bildiğini ve bu âyette sanki Hz. Âdem‟e mahiyetini sadece 
kendisinin bildiği bir şeyden üflendiği/üflediği anlatılmaktadır.29 Râzî‟ye göre Hristiyanlar 

“İsa Allah‟ın ruhudur ve oğludur” diyerek Allah‟a iftira atıyorlar. Bunlar her bir kişinin 
ruhunun Allah‟ın ruhu olduğunu bilmiyorlar demektedir. Ruhun Allah‟a izafeti teşrif içindir.30 

Râzî‟nin her kişinin ruhunun Allah‟ın ruhu olduğu vurgusu Hz. İsa‟nın ilahlaştırılmasının 
yanlışlığını anlattığı kadar, her insanın özel olduğunu da vurgulamaktadır. İbn Cüzey ruhun 

hakikatini sadece Allah Teâla bildiği için bununla ihtisas, seçkinlik kast ediliyor demektedir.31 

İbn Kesîr ise âyetle ilgili herhangi bir yorumda bulunmaktadır.32 

İbn Âşûr Ruhun Allah‟a izafesi teşrif içindir. Bütün mahlkuatın yaratıcısı üce Allah olsa da 

bu izafet insanın Allah‟ın yanında en özel olduğunu açıklamaktadır.33 Seyyid Kutub‟a (1906-

1966) göre insanı yüceler âlemine bağlayan, onun Allah'la ilişki kurmaya, onun mesajını 
almaya, kaslar ve duyu organlarının iş gördüğü maddi çevreden kalp ve aklın iş gördüğü 
manevi çevreye ulaşmaya lâyık olmasını sağlayan bu ilahi soluk, ona bu gizli sırrı 
bahşetmiştir. İnsan bu sır sayesinde zaman ve mekânın, kaslar ve duyu organlarının algılama 
gücü dışında, türlü sezgilerin, sınırsız düşüncelerin ufuklarına ulaşır.34 Mevdûdî‟ye göre " 

Ruh" yalnızca, yaşayan bir şeyin hareket etmesi yüzünden hayat anlamını içermez; insanı 
diğer yeryüzü yaratıklarından ayıran, onu bir şahsiyet sahibi haline getiren ve ona Allah'ın 
halifesi liyakatini kazandıran, onu şuur ve düşünce, yetki ve hüküm, tefrik ve temyiz ile 

muttasıf kılan aslî özelliği yüzünden bu anlama sahiptir. İnsana ruh üflendiği için insanın 
sıfatları Allah‟ın sıfatlarının bir yansımasıdır.35 Seyyid Kutub ve Mevdûdî‟nin ruhun 
potansiyeline ve insanı ulvî âlemle bağlantısının sebebi olduğuna dikkat çektikleri 
görülmektedir. 
 

1.3. Sâd Sûresi 38/72. Âyet  

26 Mukâtil, Tefsîr, 3/27. 
27 Taberî, Câmiü’l-beyân, 10/235. 
28 Mâturîdî, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 4/87. 
29 Zemahşerî, el-Keşşâf, 3/515; Abdullah b. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi‘u li ahkâmi’l-Kur’ân 
(Beyrût: Müessetu‟r-Risâle, 1427), 17/15. 
30 Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 25/175. 
31 Kelbî, et-Teshîl li ulûmi’t-tenzîl, 2/178. 
32 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ani’l-‘azîm, 11/92. 
33 İbn Âşûr, et-tahrîr ve’t-tenvîr, 21/217. 
34 Seyyid Kutup, Fî Zilâli’l-Kur’ân, çev. Salih Uçan-Vahdettin İnce (İstanbul: Dünya ayıncılık, 1989), 6/478-
482. 
35 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, 4/357-358. 
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Müşriklerin Kur‟an‟dan yüz çevirmeleri eleştirildikten sonra Hz. Âdem‟in yaratılışı ve ilgili 
olaylar anlatılmaktadır. 72. âyette “Âdem‟i her açıdan en güzel hale getirip/tesviye edip 
ruhundan üflediğinde meleklere ona secde etmeleri emredildiği anlatılmaktadır. 75. âyette de 
Allah Teâlâ‟nın Hz. Âdem‟i iki eliyle yarattığı açıklanmaktadır. Mukâtil yorum yapmıyor.36 

Sülemî, Allah Teâlâ melekleri imtihan amaçlı olarak Âdem‟den bahsetti. Tesviye saygı ve 
tazimi hak edecek şekilde her açıdan kâmil hale getirmektir. Bazıları üflenen ruhun Âdem‟e 
has olan “ruh-u milk” olduğunu, bu has kılmanın meleklere vahyedildiğini ve onların da secde 
ettiklerini söylemişlerdir. İbn âtâ‟ya göre bu ruh ile insan özel imkân ve ilahi lütuflara mazhar 

kılınmıştır.37 Kuşeyrî‟nin izahına göre Hz. Âdem‟in ruhu mahlûk olsa da özel olarak 
zikredildiği için diğer ruhlara karşı bir üstünlüğü ve şerefi vardır.  38 Mâverdî herhangi bir 

yorum nakletmemekte.39 Râzî‟ye göre üflenen ruh, kutsal ve ulvi ruhtur. Hulûliyye bu 

ayetteki min harfi cerrinin ba‟ziyye/parça olmayı ifade ettiğini iddia etmişlerdir. Bu görüş 
vehmin son noktası olan ruhun Allah‟ın cüzlerinden bir cüz olduğunu savunmaktadır.40 

Râzî‟nin ruh ve Allah-kul ilişkisini yanlış yorumlayan Hulûliyye‟yi eleştirdiği görülmektedir 
İbn Âdil‟ göre ise ruhun Allah‟a izafesi ulvî, kutsî ve çok şerefli bir cevher olduğunu 
gösteriyor.41 

Bursevî‟nin aktardıklarına göre ruhun Allah‟a izafesi ta‟zim, şeref ve taharetine işarettir. 
Bundan dolayı ruhu ba‟diyyet/Allah‟ın bir parçası olarak anlayan ve buradan hareketle de 
hulul inancına sahip olmanın fesadı ortaya çıkmaktadır.42 Bursevî‟nin de hulûl düşüncesini 
eleştirdiği görülmektedir. Elmalılı, ruh üflenmesi ile beşerin hilkatinde cisim âlemi ile ruh 

âleminin içtimaını ve binaenaleyh insanın nüsha-i câmiâ olduğu anlatmış olmaktadır.43 

Habenneke‟ye göre ruhun hakikati Rabbani yoktan yaratmanın/ibdanın sırlarından bir sırdır. 
İzafet onun mülkü olduğu anlamındadır. Hristiyanlar bunu yanlış anladıkları için Hz. İsa‟yı 
Allah‟ın bir parçası kabul ettiler.44  

Hz. Âdem‟e ruh üflenmesiyle ilgili izahlardan ruhun çok geniş potansiyele sahip bir cevher 
olduğu, bu cevherin insana üflenmesiyle insanın seçkin bir varlık olduğunu gösterdiği ve 
Allah‟ın halifesi olmaya aday olduğu anlaşılmaktadır.  Hristiyanların ve Hulûliyye görüşünü 
benimseyenlerin ruh üflenmesini yanlış anladıkları da görülmektedir. 
 

2. Hz. Meryem’e Ruh Üflenmesini Konu Edinen Âyetler ve Müfessirlerin İzahları 
en-Nîsâ, 4/171. âyette Hristiyanlar Allah hakkında sadece gerçeği söylemeleri ve tevhid 

konusunda yanlışa düşerek dinde aşırı gitmemeleri konusunda uyarılmakta ve Hz. İsâ‟nın 
Allah‟ın kelimesi ve Allah‟ın kendinden Hz. Meryem‟e ilka ettiği bir ruh olduğu 
açıklanmaktadır. Taberî‟nin nakline göre Cebrail Allah‟ın emriyle üflediği için “ruhun 

36 Mukâtil, Tefsîr, 3/124. 
37 Sülemî, Hakâiku’t-tefsîr, 2/190. 
38 Kuşeyrî, Letâifü’l-işârât, 3/109. 
39 Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, 5/111. 
40 Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 26/228-229. 
41 Ebû Hafs Ömer b. Ali İbn „Âdil, el-Lubâb fî ‘ulûmu’l-kitâb (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, 1419), 16/454. 
42 Bursevî, Rûhu’l-beyân, 8/64. 
43 azır, Hak Dini, 6/488-489. 
44 Abdurrahman Habenneke el-Meydânî, Meâricu’t-tefekkür ve dekâiku’t-tedebbur (Dımaşk: Dâru‟l-Kalem, 
1423), 3: 626-630. 
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minhu” denilmiştir. Araplarda nefha ruh olarak da isimlendiriliyor. Buna Allah‟ın diriltmesi, 
canlandırması, Ondan bir rahmet, hayat da denmiş. Diğer bazı âlimler ise bu ruhun “Allah‟ın 
yarattığı, şekillendirdiği/düzenlediği ve sonra Meryem‟e gönderdiği ruhtur.” demişlerdir. 
Taberî‟ye göre bu görüşlerin hepsinin de doğru olma ihtimali bulunmaktadır.45 Mâtürîdî‟ye 
göre ruhla ölüler diriltilmektedir. Kur‟an‟la da ölü kalpler diriltildiğinden ona ruh denildiği 
gibi Hz. İsa‟da ölüleri canlandırıldığı için “ruhun minhu” denilmiştir.46  

Maverdî‟ye göre “ruhun minhu” da da 3 görüş var. 1. Ruhlardan bir ruh olduğu için böyle 
isimlendirildi ve teşrif olarak Allah‟a izafe edildi. 2. Nasıl insanlar ruhlarla canlandırıyorsa, 
onunla da insanlar diriltildiği için, 3. Lügatte üflemek ruh diye isimlendirilmektedir.47 Âyetin 
Hristiyanlarla ilişkisini temel alan Râzî, Ey Hristiyanlar! İsa‟ya ta‟zimde aşırı gitmeyin,  

insanın bedeni veya ruhuyla hulul ve ittihad iddia etmeyin. İnsanlar bir şeyi taharet ve 
nefazette aşırı övdüklerinde “O ruhtur” derler. Hz. İsa‟da babasız bit şekilde Cebrail‟in 

üflemesiyle yaratıldığı için ruh olarak nitelendirildi. Allah‟a izafesi ise teşrif ve tafdil içindir. 
Ruh kelimesinin nekra olması ta‟zim içindir. Bu, söz konusu ruhun kutsi yüce ruhlardan 
olduğunu göstermektedir.48 Râzî‟nin ruh konusunu yanlış anlayan Hristiyanları eleştirdiği gibi 
ruhun önemine de dikkat çektiği görülmektedir. Kurtubi‟nin yorumuna göre Hristiyanlar 

İsa‟nın ruhunun Allah‟tan bir parça olduğuna inandıkları için onu ilahlaştırmışlardır.49 İbn 
Âdil, âyetlerde ahudilerin Hz. İsa‟yı kötülemekte, Hıristiyanların da övmede aşırı 
gitmelerini anlatıldı. İnsanın vücuduna veya ruhuna Allah‟ın hulûl ve ittihad ettiğini 
söylemeyin. O, Allah‟ın kun emriyle yaratıldı. Ruh izafe teşrif içindir. Ayrıca nekre olması 
onun kutsi, yüce, şerefli ruhlardan olduğunu gösterir.50 

İbn Kesîr‟e göre İsa‟nın yaratıldığı ruh yaratılan ruhlardan bir ruhtur. Allah Teâlâ ev ve 
deveyi kendine izafe ettiği gibi teşrif olarak ruhu da kendine izafe etmiştir.51 İbn Âşûr‟a göre 
İsa‟nın Allah‟tan ruh olması ise o hayatın unsurlarından olan ruhlardan bir ruhtur. Hz. İsa 
nutfeye ihtiyaç duyulmadan Hz. Meryem‟e ulaştığı bu yönüyle imtiyazlı olduğu için Allah‟a 
nisbet edilmiştir.52 Şinkîtî‟ye (1907-1974) göre bu ayetteki “min” Hristiyanların iddia ettiği 
gibi “teb‟iz” değil, Hz. İsa‟nın yaratıldığı ruhun kaynağının Allah olduğunu, Allah tarafından 
canlandırıldığını anlatmaktadır. İzafet tafdil içindir. Sonuçta bütün ruhlar Allah‟ın 
yaratmasıdır. Hz. İsa çok değişik mucizeler gösterdiği için de böyle denmiştir.53 

el-Enbiyâ sûresinde Hz. unus ve Zekeriya gibi peygamberler anlatıldıktan sonra 91. Âyette 
Hz. Peygamber‟e “Ruhumuzdan üflediğimiz” Meryem‟i de an buyrulmaktadır. Bazı 
müfessirler âyetin lafzından her ne kadar fail Allah Teâlâ gibi gözükse de rivayetlerde 
Cebrail‟in gelerek ruhu üflediğini söylemişlerdir.54 Ancak Mâtürîdî‟ye göre müfessirler 

45 Taberî, Câmiü’l-beyân, 4: 373-375. 
46 Mâturîdî, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 1/530-531. 
47 Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, 1/546. 
48 Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 11/118. 
49 Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, 7/230-234. 
50 İbn „Âdil, el-Lubâb fî ‘ulûmu’l-kitâb, 7/143-146. 
51 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ani’l-‘azîm, 4/389. 
52 İbn Âşûr, et-tahrîr ve’t-tenvîr, 6/52-56. 
53 Muhammed Emîn eş-Şinkîtî, Advâu’l-beyân fî îdâhi’l-Kur’ân bi’l-Kurân (Mekke: Dâru Âlemi‟l-Fevâid, 
1426), 1/510-511. 
54 Mukâtil, Tefsîr, 2/368.
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Cebrail‟in ruhu üflediğini söylemişlerdir. Ancak ayete böyle bir ifade bulunmaktadır. Böyle 
bir bilgi sabit/kesin olmadan bunu söylemek caiz değildir. Hicr, 29 ve Sa‟d 72 ayetler de 
Cebrail‟in üflemesinden bahsedilmiyor. Bu ayetlerde ruhumdan onda inşa etti/yarattım 
buyrulmuştur. Bundan dolayı burada da orada/onda ruhumuzdan inşa ettik denilmektedir.55  

et-Tahrîm 10. âyette kafir kadınlar için Hz. Nuh ve Lut‟un hanımları örnek verildikten sonra 
11. âyette iman edenlere firavun‟un karısı, 12. Âyette de Hz. Meryem örnek gösterilmektedir. 
Bu âyette Hz. Meryem‟le ilgili “Ruhumuzdan üflediğimiz” buyrulmaktadır. Müfessirler bu 
âyeti el-Enbiyâ 91. âyetle benzer şekilde açıklamışlardır.56 İbn Âşûr‟un izahına göre Meryem 

çok iyi bir kul olduğu için onu bu şekilde bir doğumla şereflendirilmiştir. Meryem‟in 
rahminde hayatın hızlı bir şekilde başladığını anlatmak için üfleme kelimesi kullanılmıştır. 
Ruhun Allah‟a izafesi onun normal sebeplerin dışında yaratıldığı veya cisimlere ruh üfleyen 
melek kast edildiği içindir.57  

Hz. Meryem‟e ruh üflenmesini anlatan âyetlerle ilgili yapılan yorumlarda ruhun ve Hz. 
Meryem‟in önemine işaret edilmekle birlikte bu konuyu yanlış anlayan Hristiyanların 
eleştirildiği görülmektedir.   
SONUÇ 

Müfessirlerin Hz. Âdem‟e/insana ve Hz. Meryem‟e ruh üflenmesiyle ilgili yorumlarından şu 

sonuçlar çıkarılabilir. 
1. İnsana ruh üflenmesi, insana verilen değeri, Allah yanındaki özel konumunu 

göstermektedir. Bazı müfessirlerin ruhu Allah‟a izafe etmeseler de üflenen ruhun özel 
bir ruh olduğunu vurguladıkları görülmektedir. Ruh üflenmeyi Allah‟ın kuvvet ve 
kudretiyle yaratması olarak izah etmek de insana hem özel bir ilginin hem de özel bir 
kudretin verildiğini göstermektedir. Birçok müfessirin ruhun ilahi bir cevher, özel bir 

durum oluşundan çok insanı canlandırmasına daha çok atıf yaptıkları görülmektedir. 
Bu yorumun insanın seçkinliğini anlatmakta eksik kaldığı söylenebilir. 

2. Mukâtil ve İbn Kesîr gibi bazı müfessirlerin bazı ayetlere yorum getirmemeleri 
âyetleri olduğu gibi kabul ettiklerini gösterdiği gibi bu konuda görüş beyan etmekten 
uzak durmayı tercih etmeleri olarak da yorumlanabilir.  

3. Rivayet tefsirlerinde eserlerin usulleri gereği konuyla ilgili geniş açıklamaların 
olmadığı ve müfessirlerin bu konudaki tartışmalara girmekten uzak durdukları 
görülmektedir. İşârî tefsirlerde insanın değerine ve manevi potansiyeline daha çok 
vurgu yapıldığı görülmektedir. Gazzali‟nin insanın ilahi özelliğine, aşkın ve metafizik 
boyutuna vurgu yapması ruh konusunda dikkate değer açıklamalardır. Modern dönem 
müfessirlerinden Mevdûdî‟nin, ruh üflenmesi ile insanın Allah‟ın halifesi olma 
potansiyelini elde etmesine vurgusu yapması dikkat çekmektedir.  

4. Yorumlarda Hristiyanların ruh konusunu yanlış anladıkları için Hz. İsa‟yı 
ilahlaştırmaları ve hulûl görüşünün eleştirildiği görülmektedir. Hristiyanların ve hulûl 

inancını benimseyenlerin düştükleri yanlışların müfessirleri ruh konusunda görüş 

55 Mâturîdî, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 3/345. 
56 Bk. Mukâtil, Tefsîr, 3/380. Taberî, Câmiü’l-beyân, 12/163. Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, 6: 48; Zemahşerî, el-
Keşşâf, 4/577; Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, 21/106.
57 İbn Âşûr, et-tahrîr ve’t-tenvîr, 28/378. 
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beyan etmekten uzak tuttuğu; bu şekilde konunun üzerinde çok durulmayan hatta 
durulmaması gereken bir mevzuya dönüştüğü söylenebilir. 

5. Ruh konusunun âyetlerden ve müfessirlerin izahlarından anlaşıldığı şekilde insanın 
metafizik ve geniş potansiyelinin anlattığı dikkate alınmadan, insanı sadece 
canlandıran bir cevher/enerji gibi algılamak, insanın tanımlanması, potansiyeli, Allah 

Teâlâ ve diğer varlıklarla ilişkisi konularında farklılaşmaya yol açmaktadır. Bu algı 
Kur‟an‟da insanın şeçkinliğine dair anlatılanların dikkatlerden uzak kalmasına, 
dolayısıyla insanın gerçek değer ve potansiyelinin fark edilmemesine diğer ifadeyle 
insanı “konuşan hayvan/canlı” konumuna indirgemektir. Bu algı insanın vahiy ve 

ilham alması, Allah Teâlâ beraberlik ve yakınlığı hissetmesi, manevi mertebe ve 

haller, nefsi tezkiye ederek kemâle ulaşma, basiret ve keramet sahibi olması gibi 

durumların üstü bir şekilde örtülmüş olmaktadır. Bunun sonucu olarak insan manevi 

kimliğinden ve hakikatle ilişkisinden soyutlanmakta, sadece dünyevi bir varlık 
konumuna indirgenmektedir. Bu ise insanı duyu organları, bedeni ve hazları diğer 
ifadeyle dünyanın zahirinin içine hapsederek bir çok proplemin kaynağı olan 
dünyevileşmenin önü açılmış olmaktadır. Hâlbuki ruhu, Allah‟tan insana verilen özel 
bahşedilen ve onu seçkin hâle getiren bir cevher gibi algılamak ise metafizik âleme 

açılan kapı ve imkân olmaktadır. Burada ortaya çıkan iki farklı insan algısı aslında 
birçok konuda çok derin ayrışmaların kaynağını da oluşturmaktadır. Medeniyetler 
arasındaki temel farklılıklardan birinin insan tanımlarındaki ihtilaf olduğunu dikkate 
aldığımızda insana üce Allah‟ın ruhundan üflenmesi konusunun önemi daha iyi 
anlaşılacaktır.  
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ÖZET 
Bütün canlılar bir ailede dünyaya gelir ve ilk eğitimlerini de orada alır. Aile, insanın kişilik 
oluşumunu etkileyen kurumların en önemlisidir. İnsan akıl-baliğ oluncaya ve kendi ayakları 
üzerinde duruncaya kadar -zorunlu olarak- korunmaya ve bakıma muhtaç bir varlıktır. Bu 
korunma ve bakım en iyi ailede gerçekleşir. Aile bütün sosyal birlikteliklerin en önemlisidir. 
İnsan bütün ömrü boyunca elde ettiği bilgi ve görgülerin büyük çoğunluğunu ömrünün ilk 
yıllarında aile içerisinde elde eder. Bu bakımdan ailenin vereceği eğitim, sonuçları itibariyle 
en etkili ve en kalıcı eğitimdir.  
İnsan bir değer varlığıdır. Değerler insanın hayatını her yönüyle kuşatmıştır. İyi-kötü, doğru-
yanlış, hak-batıl, güzel-çirkin vb.leri değer ifade eden ve hayatımızda bol miktarda 
kullandığımız değer kavramlarıdır. Değerler gerek kaynakları gerekse farklı yönleriyle çeşitli 
şekillerde sınıflandırılmışlardır. İlâhi-beşeri, mutlak-göreli, amaç-araç, evrensel-yerel değerler 
bu sınıflandırma çeşitlerinden bazıları olmuştur. 
Genel olarak bütün peygamberlerin özel olarak ise son peygamber Hz. Muhammed (sas) 
getirdiği değerlere “ilahi değerler” adını veriyoruz. İlahi değerler, iman, İslam, ihsan, takva, 
salih amel, temelinde yükselen ve insanlığa hayat/mutluluk ve huzur veren değerler olmuştur. 
İlahi değerlerin, insan eğitim ve öğretiminin en verimli zamanı olan bebeklik-çocukluk çağı 
ile en verimli mekânı olan ailede verilmesi süreklilik ve kalıcılık açısından büyük önem arz 
etmektedir. Bu zamanda ve bu mekânda verilecek eğitimin diğer zaman ve mekânlara göre 
daha kalıcı olduğu reel ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgudur.  
Bu bağlamda çalışmasını yaptığımız bu bildiride, özellikle temel İslam bilimlerine ait 
kaynaklarından faydalanarak, değerin ne olduğunu, çeşitlerini ve ilahi değerleri ele aldık. 
Sonrasında ise aile, ailenin kişilik eğitimindeki yeri ve ilahi değerleri ailede vermenin önemi 
durduk. Bir sonuç değerlendirmesiyle de bildirimizi tamamladık.  
Anahtar Kelimeler: Değer, Ġlahi Kaynaklı Değer, Aile, Çocuk. 

 

ABSTRACT 

All living things are born into a family and receive their first education there. The family is 
the most important institution that affects the personality formation of a person. Human is a 
creature mandatorily in need of protection and care until they become pubescent and stand on 
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their own feet. This protection and care takes place best in the family. The family is the most 
important of all social associations. 
A person acquires most of the knowledge and manners they have throughout their life in the 
family in the first years of their life. In this respect, the education given by the family is the 
most effective and permanent education in terms of its results. 
Human is a being of value. Values encompass every aspect of human life. Good-bad, right-
wrong, right-false, beautiful-ugly and the like are value concepts that we use abundantly in 
our lives which express value. Values have been classified in various ways, both in terms of 
their sources and different aspects. Divine-human, absolute-relative, end-means, universal-
local values have been some of these classification types. 
We call the values brought by all the prophets in general and the last prophet Muhammad 
(peace be upon him) in particular as "divine values". Divine values are values that are based 
on faith, Islam, beneficence, devotion and good deeds and that give life/happiness and peace 
to humanity. 
It is of great importance in terms of continuity and permanence that divine values are given in 
infancy-childhood, which is the most productive time of human education and training, and in 
the family, which is the most productive place of this education. It is a real and scientifically 
proven fact that the education to be given at this time and in this place is more permanent than 
those given in other times and places. 
In this context, in this paper we studied, we discussed what value is, types of values and 
divine values, by making use of the sources particularly belonging to the basic Islamic 
sciences. Afterwards, we focused on the family, the place of the family in personality 
education and the importance of giving divine values in the family. Then we concluded our 
report with a conclusion evaluation. 
Keywords: Value, Divine Sourced Value, Family, Child. 

GĠRĠġ 
 
Modern zamanlarda hem geleneksel ve dini değerlerin hem de aile kurumunun bir 
dejenerasyon yaşandığına şahit oluyoruz. Hem dini değerleri hem de aileyi tahkim etmek için 
çok yönlü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Dini-ilahi değerleri yeni yetişen kuşaklara 
aktarmak aynı zaman da aileyi tahkim etmek için önem arz ediyor. Çünkü bu iki değer 
birbirlerini destekliyor. 
Bütün canlılar bir ailede dünyaya gelir ve ilk eğitimlerini orada alır. Aile, insanın kişilik 
oluşumunu etkileyen kurumların en önemlisidir. İnsan bütün ömrü boyunca elde ettiği bilgi ve 
görgülerin büyük çoğunluğunu ömrünün ilk yıllarında elde eder. Bu da insanın ailesi 
içerisinde bulunduğu zamanlara denk gelir. Bu bakımdan ailenin vereceği eğitim, etki ve 
kazanımları itibariyle en kolay ve en kalıcı eğitimdir. 
İnsan, bizzat kendisi değerli olan, değer üreten ve değerleriyle yaşayan bir varlıktır. İnsana ait 
değerler onun hayatını her yönüyle kuşatır. Değer algısı ve yargısı olmayan hiçbir insan 
yoktur. İyi-kötü, faydalı-zararlı, doğru-yanlış, hak-batıl, güzel-çirkin vb. değer ifade eden ve 
hayatımızda bol miktarda kullandığımız kavramlardır. Değerler gerek kaynakları gerekse 
işlevleri bakımından farklı şekillerde sınıflandırılmışlardır. İlahi-beşeri, olumlu-olumsuz, 
mutlak-göreli, amaç-araç, evrensel-yerel bu sınıflandırma çeşitlerinden bazılarıdır.  
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İnsan için bu dünyada yürünebilecek birçok yol ve kazanılacak birçok değer algısı ve yargısı 
bulunabilmektedir. Müslüman genel olarak hayata İslam’ın gösterdiği pencereden bakan, 
Allah ve Peygamberinin gösterdiği yolda yürüyen kişidir. Müslümanın değerlerinin kaynağı 
Hz Peygamberin getirdiği ilahi mesaj ve onun hayat rehberliğidir. Hz. Muhammed (sas)’in 
Allah’tan alarak bizlere öğrettiği değerlere ilahi/nebevi değerler adını veriyoruz. 
İlahi değerlerin, insan eğitim ve öğretiminin en verimli zamanı olan bebeklik-çocukluk çağı 
ile en verimli mekânı olan aile de verilmesinin önemi büyüktür. Bu çağda ve bu mekânda 
verilecek eğitimin diğer zaman ve mekânlara göre daha kalıcı bir etkiye sahip olduğu reel ve 
bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgudur. Öyleyse bu olgunun önemini daha derinlikli bir 
şekilde kavramak için üzerinde çok ve ayrıntılı çalışmalar yaparak bir farkındalık meydana 
getirmek gereklidir. 
 
ARAġTIRMA VE BULGULAR 
 

1. DEĞER NEDĠR? 

Değer kelimesi günlük dilde “değmek” mastarından türetilmiş bir isimdir. Değmek mastarı; 
isabet etme, yapma, ulaşma, dokunma, temas etme, erişme, beğenilme, seçilme; bir kıymette 
olmak, karşılık olmak, gibi anlamlarda kullanılmaktadır.1Bu fiilden türemiş bir isim olan 
değer kavramı ise sözlüklerde; bedel, kıymet, paha, fiyat, karşılık, ehliyet, kabiliyet, liyakat, 
iktidar,2 bir şey için biçilen kıymet, bir şeyin değdiği karşılık, bir şeyin sahip olduğu yüksek 
vasıf, üstün nitelik, kıymet hükmü, gibi anlamlara gelmektedir.3 Değer kelimesi çift yönlü ve 
tarafsız bir kelime olmakla birlikte daha çok olumlu anlamda kullanılmıştır. Olumlu yönde 
değer kelimesine –li ekinin eklenmesiyle oluşan değerli sıfatı; kıymetli, hayırlı, şerefli ve 
haysiyetli, muteber, dirayetli, değeri yüksek olan manasındadır.4 Değer kavramının olumsuz 
kullanımı olan değersiz kavramı ise kıymetsiz, pahası aşağı olan veya hiç olmayan, itibar, 
şeref ve üstünlüğü bulunmayan, hakir, önemsiz, naçiz gibi anlamlarda kullanılmaktadır. 5 
Sözlüklerde verilen bilgilerden anlaşıldığı üzere, bir isim ve sıfat olarak değer kelimesi; 
herhangi bir varlığın, insan veya eşyanın önemini, kıymetini, vasfını, karşılığını, şeref, itibar 
ve haysiyetini, üstün özellik ve kabiliyetini ifade etmektedir. 
Terim olarak ise değer, birçok şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Değer, bir 
şeyin önemini belirtmeye yarayan soyut ölçü; bir şeyin değdiği karşılık ve kıymettir.6 Değer, 
öznenin olana, olguya yüklediği bir niteliktir. Bir mal, hizmet ya da işe izafe edilen göreli 
anlam ve önemdir.7 İnsan için önem taşıyan, gerekli ve istenir olan her şey bir değer taşır. 
Değerler çağlara veya toplumlara göre değişiklik gösterebilirler. Birey ve şartlara göre de 

1 TDK, Türkçe Sözlük, 11. Baskı,  Ankara 2011, s. 612; Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Gerçek 
Hayat Dergisi, İstanbul 2001, s. 294. 

2 Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, Dersaadet, İstanbul 1317, s. 613; TDK, Türkçe Sözlük, s. 607. 
3 Meydan Larousse, “Değer”, Meydan Yay. İstanbul 1980, C.3, s. 445; TDK, Türkçe Sözlük, s. 607 
4 Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, s. 624; Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 293; TDK, Türkçe Sözlük, s. 608. 
5 Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, s. 613; TDK, Türkçe Sözlük, s. 608. 
6 TDK, Türkçe Sözlük, s. 607. 
7 Cevizci, Ahmet, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yay. İstanbul 2000, s. 75. 
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değişebilir. Bu yüzden susuzken ki bir bardak suyun değeri ile susamamışken ki suyun değeri 
aynı değildir.8  
Yukarda da ifade edildiği gibi değerler daima çift yönlüdür. Doğru söz gibi yalan da bir değer 
ifade eder. Fakat yalan olumsuz değerdir. “Her şey zıttı ile kaimdir” ilkesi gereğince 
değerlerin de zıtları vardır. Güzel için çirkin, adil için zalim, iyi için kötü, sevgi için nefret zıt 
bir değerdir. Diğer bütün değerler için de bu böyledir.9 Öyleyse değerler, insan iradesine bağlı 
olarak olumlu veya olumsuz yönü ile seçilebilmekte ve asıl bu seçilebilme yönleriyle önem 
kazanmaktadır. 
Ayrıca değerlerin birey ve toplum açısından önemi yadsınamaz. Değerler genel olarak ortak 
inanç, kültür ve tarihe sahip olan toplumun geneli tarafından kabul edilen ve toplumu 
birbirine bağlayan ortak kavramlardır. Toplum bir bina gibi tasavvur edilirse, bireyler binanın 
yapı taşları, değerler ise çimentosu sayılabilir.10 
Sonuç olarak her insan bireyi ile doğrudan irtibatlı olduğu görülen değer kavramı, insan 
hayatının her alanında onun şeyler ile kurduğu ilişkiyi anlamlandıran ve onları insan için 
istenir veya istenmez kılan, anlam ve önem belirleme ölçütlerinin bütününü ifade etmektedir. 
Birinci yaklaşımda değerin kaynağı, din (Allah), ikinci yaklaşımda ise din-dışı (insan)dır.11 
Değerleri ortaya koyan kaynak bakımından; İnsan Ürünü Seküler Değerler ve İlahi Kaynaklı 
Kutsal Değerler şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır.12 
İlahi değerlerin içerisine birçok değer girmektedir. Bu değerlerden en öncelikli olanlar 
sırasıyla şunlardır:   İman, İslam, İhsan, Takva, Adalet, sabır ve Salih Ameller...13 
İlahi değerlerin kaynağı olan Allah ve Peygamberi tarafından bütün insanlara iletilen bu 
değerler kazanımı kişiyi yüceltecek olan  “olumlu-ilahi değerler”dir. Bir de değer tanımında 
ifade ettiğimiz gibi kaçınılması istenilen değerler vardır ki bunlara “olumsuz ilahi değerler” 
(aslında bunlar kişinin değerini düşüren değersizliklerdir) diye adlandırılabilir. Kaçınılması 
gereken bu değersizliklerden bazıları ise şirk, küfür, fısk, iftira, yalan, zulüm, kibir, riya, içki, 
kumar, zina, hırsızlık, arsızlık gibi olumsuz değerler olup, din insana bunlardan sakınması 
gerektiğini tembih eder. 
 

2. AĠLE NEDĠR? 

Aile insanların oluşturduğu farklı sayıdaki topluluk türlerinin en küçüğü ama en sağlamıdır. 
Onun sağlamlığını sağlayan unsur onun niceliğinden değil niteliğinden kaynaklanır. Aile, öz 
itibariyle bütün manevi dinamiklerin içerisinde bulunduğu bir bütündür. Öyle ki o sevgi, 
saygı, güven, şefkat, merhamet, fedakârlık, yardımlaşma, sabır, diğerkâmlık vb. değerlerin 
kendisinde toplandığı en nitelikli kurumdur. 
Âile, nesep veya evlilik yoluyla bir araya gelmiş, anne-baba ve çocuklardan oluşan 
topluluktur. Dede, nine, torunlarda âile tanımı içine girdiğinden onlar da âilenin bir parçası 

8 Timuçin, Afşar, Felsefe Sözlüğü, BDS Yay. İstanbul 1994, s. 60. 
9 Ülken, Hilmi Ziya, Ahlak, Ülken Yay. İstanbul 2001, s. 156. 
10 Tarhan, Nevzat, Değerler Psikolojisi ve İnsan, Güzel İnsan Modeli, Timaş Yay. İstanbul 2016, s. 13. 
11 Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, s. 14; Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, Selçuk Yay. İstanbul 1994, s. 296-297. 
12 Çetintaş, İbrahim, “Değişim Kavramı Bağlamında Değerlerin Varlığı ve Tarihselliği”, Felsefe-Edebiyat ve 
Değerler Sempozyumu-2012, Ankara 2014, s. 250. 
13 Atila, Yaşar, Kur’an’ın En’leri, Kur’an’ın Varlık ve Değer Hiyerarşisi Üzerine Bir Araştırma, Kimlik Yay. 
Kayseri 2020, s. 226-262.  
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olarak görülmüştür. Aile, tanımda da geçtiği üzere kadın ve erkeğin meşru bir evlilik 
temelinde bir araya gelip bir yuva kurmaları neticesinde oluşan bir kurumdur. Bu kurumun 
oluşumunda kadın ve erkeğin birbirlerine karşı duydukları his, arzu, duygu ve meyillerin 
önemli bir etkisi bulunmaktadır. Nitekim Kur’an’ı Kerim’de bu duruma dikkat çekilmiştir.14  
Ayrıca ailenin kurulmasını etkileyen sebeplerden bir tanesi de soyun devamı ve korunmasıdır. 
Neslin korunması ve devam edebilmesi için evlilik kurumuna ihtiyaç vardır. Neslin 
korunması İslam Dininin zaruri olarak gördüğü beş temel maksattan birisi olarak kabul 
edilmiştir.15 
İnsan eğitiminin en önemli ve verimli merkezi ailedir. Eğitimde aileyi önemli kılan ve ön 
plana çıkartan durum gerek vericiler gerekse alıcılar arasındaki maddi ve manevi dinamiklerin 
organikliğidir. Yani aile bireyleri arasında yapay bir ilişki ağı yoktur. İlişkiler tamamen 
samimiyet ve fedakârlığa dayalı bir ortamda şekillenmektedir ve eğitim yirmi dört saat 
kesintisiz sürmektedir.  Buda özellikle alıcı (çocuk) açısından iletinin (değerlerin) 
önyargısız/süzgeçsiz bir şekilde alınmasına sebep olmaktadır. Sevgi, saygı, güven, samimiyet, 
merhamet ve fedakârlık sağlıklı ilişkinin en güzel harcıdır ve bu harçtan ailede bol miktarda 
bulunmaktadır.  
Ailede herkesin birbirine karşı sorumluluğu vardır. Özellikle büyüklerin sorumluluğu daha 
çoktur. Ailede çocuklara karşı büyüklerin sorumluluğuna Hz. Peygamber (sas) bir hadis-i 
şerifinde şöyle dikkat çekmiştir: “Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden 
sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve 
çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idare ettiklerinizden 
sorumlusunuz.” 16  İnsan başta ailesi olmak üzere sorumluluğu altındaki insanlara iyi 
davranmak, güzel örnek olmak ve onların iyiliğine katkı sağlamak zorundadır. Bu 
sorumluluğu ona Allah yüklemiştir. 17  Ayrıca Hz. Peygamber (sas)’in dilinden: “Dünyaya 
gelen her insan, (İslâm) fıtrat(ı) üzere doğar; sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya 
Mecusi yapar." 18  buyurulmuş, buda Müslüman bir ailede fıtrat üzere yani Allah'ı bilip 
tanıyacak ve idrâk edecek bir hal ve kabiliyet üzere yaratılmış olan çocuğa gerekli ihtimamın 
gösterilip, ona ve temiz özüne sahip çıkılması ve o öz üzere yetiştirilmesi gerektiğini bize 
anlatır. 
Bu durumda anne ve babanın çocuğuna bir olan Allah’ı öğretmesi gerektiği gibi yine onu Hz. 
Peygamberin dilinden en büyük miras olarak tanıtılan, güzel ahlak üzere eğitmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılır. Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: “Bir baba çocuğuna güzel 
ahlâktan daha üstün bir miras bırakamaz.”19 Gerek bu ve benzeri hadis-i şerifler gerekse 

14 “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları 
yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.” (Rûm, 30/21) 
Ayrıca bkz. Âl-i İmran,3/14. 
15 İbn Aşur, Muhammed Tahir, Makasidu’ş-Şeriati’l-İslamiyye: İslam Hukuk Felsefesi,(Trc: Mehmet Erdoğan, 
Vecdi Akyüz), Rağbet Yay. İstanbul 2006, s. 142; https://islamansiklopedisi.org.tr/makasidus-şeria 
(Erişim:25.08.2021) 
16 Buhârî, Cum`a,  474,  s.151; Müslim, İmâre, 5, s. 367. 
17 "Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve 
taşlardır." (Tahrîm, 66/6) 
18 Müslim, Kader,13/1852, s. 553. 
19 Tirmîzî, Muhammed b. İsa (ö. 297 h.), Sünenü Tirmîzî, Birr 33/1952, Darü’l-Garbi’l-İslami, Beyrut 1996, 
III/503.  
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Kur’an’da geçen ayet-i kerimeler20 çocukların eğitiminde anne ve babanın dolayısıyla ailenin 
rolünün önemine dikkat çekmektedir.  
İnsanlar gerek fiziksel gerek psikolojik gerekse sosyal olarak en yakınından başlayıp daha 
uzağa doğru bir etkileşim içerisindedir. Etki eden ne kadar yakın olursa etkisi o kadar fazla 
olur. Bu hem olumlu hem olumsuz anlamda böyledir. Atalar: “Üzüm üzüme baka baka 
kararır.” diyerek bu gerçeği çarpıcı bir şekilde dile getirmişlerdir.  
Kısaca “aile etkisi, ortam etkisi, akran etkisi eğitimde önemli etki alanlarıdır.”21 “Eğitimin 
mekânı her yerdir (aile, okul, toplum), fakat bütün eğitimlerin temeli ailededir.”22 O halde etki 
halkaları içerisinde en etkili olanı ailedir.  
Çocuğun ilk öğretmeni anne ve babası olacağı için bu ikisinin eğitim sorumluluğu bilinciyle 
kendisini çok iyi yetiştirmiş; pedagojik formasyon donanımlarının iyi olması gerekmektedir. 
Ayrıca anne-baba çocuklarına her yönüyle örnek olabilecek bir hayatı yaşamaya çalışmalıdır. 
Aksi halde, sözleriyle telkin etmiş olduklarını davranışlarıyla yalanlamış olurlar. Çocuk da 
daha çok gördüklerinden, örnek aldıklarından etkileneceğinden eğitim başarısız olacak, 
çocukta da karakter bozuklukları ortaya çıkacaktır. 
Ailede çocuklar ilahi bir lütuf ve ihsan olarak görülmelidir. Çünkü onlar aileye rahmet, 
bereket ve sevgi kaynağı olurlar. Ayrıca çocuğun ömür boyu işleyeceği bütün güzel 
amellerinden anne-babası da pay sahibi olur. Anne-baba çocuklarına kazandırdıkları güzel 
ahlak sayesinde onun yaptığı iyi işlerden kazanacağı sevaba ortak olurlar.23    
Çocuklara karşı hoşgörü ve disiplin denge de tutulmalıdır. Hoşgörü onları şımarmamalı, katı 
bir disiplinde şahsiyetlerini kazanmasına engel olmamalıdır. Anne-baba bu konularda daha 
çok terğib ve terhib (imrendirme/özendirme ile sakındırıp/caydırma) yöntemlerini 
kullanmalıdır.  
İslâm, eğitimde tedrîcîlik, sevgi ve iknâ gibi pedagojik metotları esas alır. Korkutucu, nefret 
ettirici, emredici tutumlar, çocuk için hem anlaşılmazdır, hem de iticidir. Çocuğun sevgiye, 
merhamete, iyi örneklere, açıklayıcı doğru bilgilere ihtiyacı vardır. Bunların yerli yerinde 
uygulanması ölçüsünde ilahi değerlerin çocuklara aktarımı başarıya ulaşacaktır. 
Çocuk ailede ilk eğitimini taklit yoluyla alır. “Taklit zamanla alışkanlığa dönüşür oda kişiliği 
meydana getirir. Gazzali (ö. 505/1111)’nin, “insan bulunduğu kabın şeklini alan sıvı gibidir” 
benzetmesiyle kişiliğin oluşumunda çevrenin önemine dikkat çekilir.”24 Çocuk en yakınındaki 
kişileri örnek alır, onunla özdeşim kurar. Kişiliğin oluşumunda örnek alınan modelin iyi 
olması olumlu, kötü olması ise olumsuz etki ve etkileşimlere yol açar.  
 
3. ĠLAHĠ DEĞERLERĠ AĠLEDE VERMEK 
 

20 "Doğrusu, mallarınız ve evlâtlarınız bir fitnedir/sınavdır." (Teğâbün, 64/15). "Âilene namaz kılmayı emret" 
(Tâhâ, 20/132). 
21 Ümit Bahçetepe, Filiz Meşeci Gıorgettı, “Akademik Başarı ile Okul İklimi Arasındaki İlişki”, İstanbul 
Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, Aralık 2015, s.89. pp. 83-101 
22 Aydın, Mehmet Zeki, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, Nobel Yay. Ankara 2008, s.8.  
23 Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu 
üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." Müslim, 
Vakıf, 2/1001, s. 290. 
24 Aydın, M. Zeki, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, s.8. 
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İlahi/nebevi değerler diye isimlendirilen değerler en genel anlamda dinin belirlediği 
değerlerdir. Bu değerler başta “iman” olmak üzere “amel” adı verilen davranışlarla alakalı 
olan değerlerdir. Müslüman bir ailede çocuklara aktarılacak olan ilahi değerler bir bütün 
olarak aynı zaman da dini sorumluluklardır. Bütün sorumluluklarda olduğu gibi bu 
sorumlulukları da küçük yaşta kazandırmak insanlara daha kolay, kalıcı ve iyi gelmekte, 
huzur ve mutluluk vermektedir. Çünkü ağacın yaş iken eğilmesi daha kolay olmaktadır. 
İlahi değerlerin çocuğa fiili olarak öğretilmesi o doğduğunda onun kulağına ezan okunması ile 
başlamaktadır. Çocuğa kazandırılacak ilk değer ezanda ifadesini bulan tevhid olmalıdır. 
Çünkü ilahi değerlerin en önemlisi Kur’an’da en özlü anlatımını İhlas Suresinde bulan tevhid 
ilkesidir.25 
Çocuklara, her şeyden önce Allah ve resulünü sevdirip, Allah’a karşı teşekkür ve ibadet 
sorumluluğu anlatılmalı ve bizzat uygulayarak; dua ile namaz ile O’na olan hamd, tesbih, 
zikir ve şükür ile gösterilmelidir.  
Anne-baba ibadetlerini yerine getirirken çocuğunda kendisiyle birlikte bunları yapmasını 
teşvik etmelidir. Hz Peygamber (sas) çocukların yedi yaşından itibaren namaza alıştırılması 
gerektiğini tavsiye etmişlerdir.26 Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren imanla birlikte ibâdet 
şuurunun da geliştirilmesi gerekir. Namazın öğretilmesi ve emredilmesi, âile reisinin de bunda 
devamlı olması Kur'an-ı Kerim'de özellikle tembih edilmiştir.27 Çünkü namaz değer kalibresi 
çok yüksek bir ibadettir. Allah’a kulluğun konsantre halidir. İçerisinde iman, İslam, takva, 
kıraat, zikir, fikir, tefekkür, sabır, şükür gibi birçok güzelliği barındırır. En önemlisi de ihlas 
ile kılınan namaz kişiyi her türlü olumsuz değer olan kötülüklerden alıkoyar.28  
Kur’an-ı Kerim’de bize bildirilen ve kendileriyle hemhal olmamız ve gelecek kuşaklara 
aktarmamız istenen ilahi değerlerden öncelikli olanları şöyle sıralaya biliriz: 

1. İman: Ailenin çocuğuna kazandıracağı en önemli değer imandır. İman insanın varlık 
sebebidir. İnsan doğru inancı sayesinde hem bu dünyada hem de ahirette mutlu 
olacaktır. Bir ayette bu durum şöyle açıklanmıştır: “İman edip sâlih ameller 
işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.  Onların Rableri katındaki 
mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn 
cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. 
Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı gösterenler) içindir.” (Beyyine, 
98/7-8) 

2. Takva: Allah korkusu, haramlarda kaçınıp helali gözetme hassasiyeti, sorumluluk 
bilinci şeklinde açıklanan takva ailede çocuğa kazandırılacak ilahi değerlerin en 
önemlilerinden birisi olarak Kur’an’da çokça üzerinde durulan bir konudur. Bir ayette:  
“…Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır 
(takva sahibi olanınızdır)…” ( Hucurat, 49/13) diye buyrulmuştur. 

3. İhsan: Bir işi en güzel şekilde hakkını vererek yapmak anlamına gelen bu nitelikte 
çocuklara kazandırılması gereken değerlerin başında gelmektedir. Bir ayette: “Güzel 

25 Bkz. “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” 
İhlas, 114/1-4. 
26 Tirmizi, Muhammed b. İsa, Sünenü Tirmîzî, Daru Garbi’l-İslami, Beyrut 1996, Babu’s-Salat, 183/407, C.1, s. 
433. 
27 Bkz. Tâhâ, 20/132.   
28 Bkz. “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten 
meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.” Ankebut, 29/45. 
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davrananlara en güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz (kara 
leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir). İşte onlar cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedî 
kalacaklardır.” (Yunus, 10/26) Buyurulmuştur. 

4. Allah Sevgisi ve Korkusu: Sevgi ve korku insanda bulunan en temel iki duygudur. Bir 
Müslüman en çok Allah’ı sever ve en çok O’ndan korkar. Bu çocuk yaşta 
kazandırılması gereken değerlerdendir. Ayet-i kerimelerde: "De ki: 'Eğer babalarınız, 
oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesâda 
uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, 
Rasûlünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini 
getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez." (Tevbe, 
9/24); “İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş 
kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun.” (Bakara, 2/175 ) 
Buyurulmuştur.  

5. Allah Rızası: Bir Müslüman için yapılan işlerdeki en nihai gaye Allah’ın rızasını 
kazanmaktır. Bu bir amaç değer olarak çocuklara kazandırılmalıdır. Bir ayette: 
“Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı 
olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden razı olmuş, onlar da 
Allah'tan razı olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı 
gösterenler) içindir.” (Beyyine, 98/8) Buyurulmuştur. 

6. Peygamber Sevgisi: Peygamberler insanlara doğru yolu gösteren hidayet elçileridir. 
Onları sevmek ve onları örnek almak Müslümanın şiarıdır ve bunu çocuklarına 
aktarmalıdır. Bir ayette: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. 
Eşleri, onların analarıdır…” (Ahzab, 33/6) “Andolsun, onlar sizin için, Allah'ı ve 
ahiret gününü arzu edenler için en güzel örnektir. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah, 
zengindir, hamde lâyık olandır.” (Mümtehine, 60/6)  Buyurulmuştur. 29 

7. Sabır: Dayanma gücü, azim, direnç ve gayret anlamlarına gelen sabırda çocuklara 
ailede kazandırılması gereken değerlerdendir. Ayet-i kerimede:  “Allah'ın ahdini az bir 
karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan 
(sevap) sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir, Allah 
katındakiler ise bâkidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en 
güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz.” (Nahl, 16/95-96)  Buyurulmuştur. 

8. Kitap ve Sünnete İttiba: Müslümanın yürümesi gereken doğru yolu gösteren ve 
problemlerini çözen iki temel kaynak Kur’an ve sünnettir. Çocuklara bu ikisine 
uymanın önemi ve değeri öğretilmelidir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: “Ey 
iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulü’l-emre de itaat edin. 
Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız 
onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem daha 
hayırlıdır, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa,4/59)  

9. Adalet Duygusu: Hak edene hakkını vermek anlamına gelen bu değer en önemli ilahi 
değerlerden birisidir ve toplumun huzuru için adalet duygusunun çocuklara 
kazandırılması çok önemlidir. Bir ayette: “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta 
tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil 

29 Son peygamberin inananlara en güzel örnekliği için bkz. Ahzab, 33/21. 
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davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya en çok yakışan (bir davranış) tır. 
Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.” (Mâide, 5/8)  
Buyurulmuştur. 

10. Helal ve Haramları Gözetmek: Müslüman helaller ve haramlar konusunda hassas olan 
kişidir ve ailede çocuklarına bu helal ve haram hassasiyetini öğretir. Bir ayet-i 
kerimede: “İşte böyle, Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, 
Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında 
kalan hayvanlar size helâl kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden 
sakının.” (Hac, 22/30) Buyurulmuştur. 

Yukarıda verdiğimiz ve en önemlileri içerisinde gördüğümüz ilahi/nebevi değerler dışında da 
birçok ilahi değer bulunmaktadır.30 Bu değerlerin mümkün olduğunca aile içerisinde yeni 
nesillere kazandırılması insanlığın ve Müslüman toplumun geleceği ve huzuru açısından 
önem arz etmektedir.  
      
SONUÇ  

Bu bildirimizde elde ettiğimiz sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz: 
İnsan eğitiminde ailenin yeri vazgeçilmezdir. Özellikle içerisinde yaşadığımız küresel çağda 
geleneksel (öğretmen merkezli) ve modern (öğrenci merkezli) eğitimin yetersizlikleri 
ortadadır. Bu tablo içerisinde aile merkezli bir eğitim anlayışına dönülmesi ve aile kurumunun 
güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 
Ailenin çocuğa vereceği eğitim çok yönlü güçlü bağlar sebebiyle en etkili ve kalıcı eğitimdir. 
O yüzden ihmal edilmemesi gerekir. 
Çocukluk dönemi eğitim açısından kazanımların en çok olduğu dönemdir. Bir insan hayatı 
boyunca öğrendiklerinin ve davranış haline getirdiklerinin birçoğunu bu dönemde elde 
etmektedir. Bilinçli Müslüman aileler bu dönem konusunda hassas olmalı, sabırlı 
davranmalıdırlar. 
Değerler insan hayatının her alanında vardır. Değer algı ve yargısı olmayan hiçbir insan 
yoktur. Değerleri belirleyen kaynak bakış açısının farklılığına göre değişmektedir. 
 Müslümanca bir bakış açısında değeri belirleyen kaynak Allah’tır. Allah’ın peygamberleri 
vasıtasıyla insanlığa bildirdiği değerler ilahi değerler diye nitelenebilir. İlahi değer yargılarını 
yani iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı, faydalı ve zararlıyı biz Kur’an ve Sünnetten öğreniriz. 
İlahi değerler kazanıldığında insanı hem dünya hem ahiret mutluluğuna götürecek olan 
değerlerdir. Faydası sadece bu dünyaya dönük olan değerler değildir. İnsanlık tarihi boyunca 
bu değerlerin niteliği ve önemi değişmemiştir. 
İlahi değerleri ailede çocuklara aktarmak müslüman toplumun geleceği bakımından çok 
önemlidir. Tarihte kendi değerlerini yetişen yeni nesillerine aktaramayan milletler dini-milli 
benliklerini ve kimliklerini kaybettikleri çok görülmüştür.  
Çocuk ailede ilk eğitimini taklit yoluyla aldığı için aile büyüklerinin hal ve hareketlerine, söz 
ve davranışlarına dikkat etmeleri sağlıklı bir değer aktarımı açısından önemlidir. Aile 
büyükleri yetiştirdikleri nesiller ile milletin geleceğini inşa ettiklerinin bilincinde olmalıdır. 

30 Bkz: Atila, Yaşar, Kur’an’ın En’leri, Kur’an’ın Varlık ve Değer Hiyerarşisi Üzerine Bir Araştırma, Kimlik 
Yay. Kayseri 2020, s. 216-262.   
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Çocuklara ilahi değerleri amacına uygun ve doğru bir şekilde aktarabilmek için öncelikle 
anne-babanın iyi eğitilmiş olması şarttır. Ailenin geniş aileden çekirdek aileye gerilediği 
çağımızda çocuk eğitiminde anne-babaya daha çok görev düşmektedir. İlahi değerleri aktara 
bilmek için anne-babanın din bilgisi ve uygulamasının sağlam olması gerekmektedir. 
Özellikle dini bilme ve ibadetlerini yerine getirme konusunda hassas davranmalıdırlar.  
İnsani ilişkilerinin sağlıklı olduğu ailelerde yetişen nesiller çevresiyle daha sağlıklı bir iletişim 
kurabilecektir. Sağlıklı ilişki güzel ahlaka dayalı ilişkidir ve bunu elde etmenin yolu da 
ilahi/nebevi değerlere sahip çıkıp ona uygun davranış modelleri ortaya koymakla olacaktır.  
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ÖZET 

Ġnsan nefs taĢıyan bir varlıktır. Nefs aslında insanın kendisidir. Onun içi, özü, canı, nefesidir. 
Ġnsanın eğitilmesi, aynı zamanda nefsin, içindeki muhtemel ve potansiyel kötülüklerden 
arındırılıp iyiliklere doğru yönlendirilmesi ve bunun devamlı hale getirilmesi sürecidir.  
Tasavvuf DüĢüncesinde nefs ne kadar kötülüklerden arındırılırsa kiĢi o kadar kemâlâta ulaĢır. 
Yani olgunlaĢır. Nefs, içerisinde karmaĢık duygu, düĢünce ve dürtülerin olduğu bir merkez 
konumundadır. Bu merkez içerisinde iyi ve kötü, doğru ve yanlıĢ, özgeci ve çıkarcı bütün zıt 
duygu ve düĢünceler bir arada var olmaktadır. Bunlar terbiye ve tezkiye edilmediği zaman 
birbirleriyle çatıĢmakta; bazen biri bazen de öteki yükselip düĢmektedir. Ġnsanın ruh hali de 
bu iniĢ ve çıkıĢlara göre değiĢmektedir.  
Mutasavvıflara göre nefs mücahedesi bir ömür devam etmelidir. Kendi haline bırakılıp 
içindeki kötü duygu ve dürtüleri tezkiye edilmeyen nefse, kötülük hâkim olmakta ve nefs 
kötülüğü ister hale gelmektedir.  
Ġnsanı tanımaya baĢladığımızda onda yaratılıĢtan gelen veya sonradan kazanılan bir takım 
olumlu ve olumsuz özelliklerin varlığını görürüz. Bu özelliklerden bir tanesi de aceleciliktir. 
Acelecilikle hayatta çok sık karĢılaĢırız ve onun insanın hayat kalitesini etkilediğini biliriz. 
Nefiste potansiyel halde bulunan acelecilik, kontrol altında tutulmadığında; gerekli-gereksiz 

her iĢte ve her yerde ortaya çıkarak; insanın sakin ve huzurlu olmasını ve aklıselim ile hareket 
etmesini zora sokmaktadır. Acele verilen kararların olumsuz sonuçlarına çok sık 
rastlanmaktadır. Ġnsandaki acelecilik özelliği hakkında bilinç sahibi olmak; onun ortaya 
çıkıĢını tetikleyen faktörleri tanımak; bu faktörlere karĢı tedbirler almak onu kontrol altında 
tutmamızı kolaylaĢtıracaktır. Aceleciliği ıslah edici bir tedbir olarak hilm, rıfk, temkin, teenni, 
itidal, sekinet ve sabırla hareket etmek Müslüman bilginler tarafından önerilmektedir.  
Bu çalıĢmada tasavvuf ve tefsir kaynaklarından istifade edilerek aceleciliğin nefiste bulunan 
değiĢmez bir özellik olmadığı; olgun insan olmanın yolunun nefis tezkiyesinden geçtiği ortaya 
konulmaya çalıĢılmıĢtır. 
 

Anahtar Kelimeler: Nefs, Acelecilik, Tezkiye,  Islah    
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Human is a soul-bearing being. The soul is actually the human themselves. The soul is their 

inside, their essence, their spirit, their breath. Education of humans is at the same time the 

process of purifying the soul from possible and potential evils within it and directing it 

towards goodness and making it permanent. In Sufi Thought, the more the soul is purified 

from evil, the more perfection a person attains. That is, they grow mature. The soul is a center 

where there are complex emotions, thoughts and impulses. In this center, all opposite feelings 

and thoughts, good and bad, right and wrong, altruistic and self-seeking, coexist. When these 

are not disciplined and purified, they contravene with each other, and sometimes one and 

sometimes the other rises and falls. The mood of the person also changes according to these 

ups and downs. 

According to mystics, the struggle of the soul against self, evil and enemy should continue for 

a lifetime. The soul, which is left alone and whose bad feelings and impulses are not purified, 

is dominated by evil and the soul becomes wanting evil. 

When we start to get to know humans, we see the existence of some positive and negative 

features that come from creation or are acquired later. One of these features is impetuosity. 

We encounter impetuosity very often in life, and we know that it affects one's quality of life. 

When the impetuosity, which exists potentially in the soul, is not kept under control, it 

appears in every necessary or unnecessary occasion and everywhere, making it difficult for a 

person to be calm and peaceful and act with common sense. Negative consequences of 

impetuous decisions are encountered very commonly. Being conscious about the impetuosity 

feature in humans, recognizing the factors that trigger its emergence, taking measures against 

these factors will make it easier for us to keep it under control. It is recommended by Muslim 

scholars to act with tender-mindedness, blandness, caution, deliberation, moderation, 

calmness and patience as a precautionary measure to correct impetuosity. 

In this study, by making use of the sources of mysticism and commentary, it has been tried to 

reveal that impetuosity is not an invariable feature of the soul, and that the way to become a 

mature person is through the purification of the soul. 

 

Keywords: Soul, Impetuosity, Purification, Improvement    

 

GİRİŞ 

Ġnsanın eğitim ve öğretim süreci beĢikten mezara kadar devam eden bir olgudur.  Ġnsan diğer 
varlıklardan üstün yönlerinin yanı sıra kendine mahsus zaafları da olan bir varlıktır. O 

acelecidir, sabırsızdır, unutkandır, cimridir, kibirlidir, Ģehvetine düĢkündür, nankördür, 
kıskançtır, hırslıdır, önyargılıdır. Bütün bu zaaflar her insanda bulunan ancak nefsi ile 

mücadele edip onu kötü dürtülerden arındırmaya çalıĢan insanlarda baskılanmıĢ olan 

zaaflardır. Bu zaaflar aynı zamanda insanı kötülüklere sürükleyen iç dürtülerdir. Yine bunlar 

insanın karakter oluĢumunu etkileyen en önemli iç dürtülerdir.   Ġnsanda bulunan bu dürtüler 
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tamamen yok edilemez ancak sağlam bir irade ile ıslah edilebilir ve kontrol atında tutulabilir. 
Nefsinde bulunan bu gibi zaaflardan arındığı oranda insan kemal sahibi olur. 

Ġnsan nefs sahibi bir varlıktır. Nefsin ne olduğuyla ilgili birçok disiplin birçok tanımlama 
yapmıĢtır. O aslında insanın kendisidir, benidir. Eğitilmeye muhtaç yönüdür. O çok değerli bir 
maden rezervi gibidir. Ancak iĢlenmeye muhtaçtır. Ġnsanda bulunan nefs, bedenin kendine 

mahsus maddi zaaflarının dıĢında manevi diyebileceğimiz zaaflara teĢne konumundadır. 
Nefsin yukarıda saydığımız ve saymadığımız birçok zaafı vardır. Bu zaaflarından biriside 

aceleciliktir. Acelecilik bir zaaf mıdır? Diye sorulabilir. Evet, genel olarak o bir zaaftır. 
Çünkü bu öz niteliğine kendini bırakan insan, sakin kafa ile doğru kararlar almaktan 
uzaklaĢmakta, iyi düĢünmeden acele verdiği kararlarında yanılabilmekte, buda onu üzüp 
yıpratmaktadır.  
Bu bildirimizde insan nefsinin iç zaaf/dürtülerinden biri olan aceleciliği inceledik. 

Aceleciliğin bir karakter olarak benliğimize yerleĢmesine nasıl engel olabilirizi araĢtırdık. 
Bunun içinde öncelikle konuyu daha iyi kavramamızı sağlayacak temel kavramların 
açıklamasını yaptık. Sonra da acelecilik özelliğimizi Kur‟an-ı Kerim ve tasavvuf kitapları 
bağlamında nasıl ıslah edebileceğimizin üzerinde durarak bazı öneriler getirmeye çalıĢtık. 
 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

1. NEFS NEDİR? 

 

Arapça “n-f-s” kökünden türeyen ve rûh, kan, ceset, göz, bir Ģeyin kendisi/aynısı,1 anlamına 
gelen nefsin kelime ve terim anlamıyla ilgili sözlüklerde birçok bilgi verilmiĢtir. Bunlardan 
bir kısmı Ģöyledir. Nefs: 1- Öz varlık, kiĢilik, zat, benlik, asıl, maya, cevher, bir Ģeyin 
hakikati, bütünü 2- Ruh, can, kan, hayat, kardeĢ 3- Ġnsanın yeme içme gibi biyolojik 
ihtiyaçları anlamındadır.2 Cahiliye dönemi Arap Ģiirinde daha çok bir Ģeyin özünü, kendisini 
belirten zamir olarak kullanılan nefs kelimesi zamanla yirmiyi aĢkın anlamı dile getirecek 
biçimde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ruh, can, kan, benlik, kalp, iç, kimse, büyüklük, yücelik, 
cevher, nefret, irade, kem göz, nefs kelimesinin dile getirdiği baĢlıca anlamlar arasındadır. 
Kur'an'da zamir biçiminden baĢka, ruh, can, iç, kalp ve kardeĢ anlamlarında kullanıldığı da 
görülür.3 Ayrıca nefes, ağızdan ve burundan bedene giren havadır. O nefs için bir gıda gibidir. 
Gıdanın kesilmesi onun (nefsin) sonu olur, denilmiĢtir.4  

1 Cevherî, Ġsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, Tâcü‟l-lüğâ ve sıhâhu‟l-Arabiyye, thk. Ahmed Abdülğafûr Attâr, Dâru‟l-
Kütübi‟l-Ġzzî, Mısır, ty., III/984. 
2 TDK, Türkçe Sözlük, Ankara, ty., II/1642; Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 
1970, s. 979; Ġbn Manzur, Ebu‟l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, Lisanu‟l-Arab, Beyrut, Tarihsiz, 
3/688-689; Rağıb, Ebu‟l-Kasım Huseyn b. Muhammed el-Ġsfehanî , el-Mufredât fî Ğarîbi‟l-Kur‟an, Beyrut 2010, 
s.503;  https://islamansiklopedisi.org.tr/nefis (EriĢim: 29.08.2021) 
3 Ġbn Manzur, Lisanu‟l-Arab, III/688-689. 
4 Rağıb, el-Mufredât, s. 503. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 264



Kur‟an‟da „‟nefs‟‟ ve çoğul kalıbı olan „‟nüfüs ve enfüs‟‟ kavramları toplam 289 yerde geçer. 
Bunlardan ikisinde fiil kalıbıyla geri kalanında da isim kalıbıyla geçmektedir.5 Kur'an'da isim 

olarak gelen nefs kelimesi çoğulu olan enfüs ve nüfûs biçimleriyle birlikte genellikle çeĢitli 
varlıkların bizzat kendilerini belirtmek için kullanılır. Ama zaman zaman yaratılıĢ özü, ruh, 

can, kalb, kardeĢ ve iç anlamlarında kullanıldığı da görülür. Ġlgili ayetlerden bir kısmı 
Ģunlardır: “HâĢâ! Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan Ģeyi söylemek bana yakıĢmaz. Hem 
ben söyleseydim Ģüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, ama ben senin 

zâtında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin.” (Maide,4/116) Burada nefs 

hem Allah‟ın hem de insanın zatı, içi, özü anlamında kullanılmıĢtır. “Sizi bir tek nefisten 

yarattı…” (Araf,7/189; Nisa, 4/1; Zümer, 39/6) ayeti insanın yaratılıĢ özünü; “Gelin... 

Kendimizi (enfüsena) ve kendinizi (enfüseküm) çağıralım...” (Âli Ġmran, 3/61) ayetinde 
kendimiz Hz. Peygamber'i, kendiniz ise Hz. Ġsa hakkında tartıĢmaya kalkıĢan Hristiyanları 
dile getirilmektedir. “Her nefis ölümü tadacaktır.” (Âli Ġmran, 3/185; Enbiya, 21/35) 

ayetlerinde can, "Haydi canlarınızı/ ruhlarınızı (enfüseküm) çıkarın..." (En'am, 6/93) ayetinde 
insan ruhunu, diğer bazı ayetlerde "kötülüğü emreden" (emmâre) (Yusuf, 12/53), 
"kınayan/levvame" (Kıyamet, 75/2) ve "huzura eren/mutmainne" (Fecr, 89/27) ilham alan 

/mülhime (ġems,91/7) nitelikleriyle kullanılır. "...Allah içinizden (enfüseküm) geçeni bilir..." 
(Bakara, 2/235), (Araf,7/205) örneklerinde kelime iç ve kalp anlamlarını karĢılayacak biçimde 
de kullanılmaktadır. Yine Kur‟ana göre nefse (insana) kaldırabileceği bazı sorumluluklar 

yüklenmiĢtir. (Bakara,2/233,281,286, Enam,6/152, Talak,65/7 vb.) Kur‟an da toplamda üç 
yüze yakın yerde geçen nefs kavramı bir kısmını verdiğimiz ayetlerde görüldüğü gibi Allah‟ın 
zatı, yaratılıĢ özü, öz, ruh, can, kalb, kardeĢ ve iç anlamlarında kullanılmıĢtır. Nefisle ilgili 

ayetler bir bütün olarak incelendiğinde nefsin daha çok insanı ifade eden bir kavram olduğu 
ve onun iyi ve kötü yönlerinin bulunduğu, insanın nefis tezkiyesi ile kötülüklerden arınıp 
huzura erebileceği anlaĢılır.  
AraĢtırmamız nefsin tezkiyesi olunca mutasavvıfların nefs hakkında ne düĢündüklerini 
anlamakta bize yardımcı olacaktır. Öncelikle Ġslam Felsefecileri daha çok nefsi mahiyeti 
açısından ele almıĢlar, Yunan felsefesinin yoğun etkisinde kalmıĢlardır. Ġslam Felsefecilerinin 
çoğunluğu nefsin soyut bir cevher olduğunu ve kadim olup ölümsüz olduğunu 
savunmuĢlardır. Nefsin kendine ait güçleri üzerinde de yoğunlaĢmıĢlar ve psikolojik tahliller 
yapmıĢlardır.6 
MeĢhur mutasavvıflardan KuĢeyri (ö. 465/1072) nefsle ilgili Ģu bilgileri vermektedir: “Lügatte 
bir Ģeyin nefsi, onun kendisi demektir. Sufilere göre nefs kelimesinin kullanımından maksat, 
ne vücut (varlık) ne de onun konulduğu kalıptır. Onların nefs kelimesinden maksatları, kötü 
vasıfları ile yerilen fiilleridir.”7  KuĢeyri nefsi insanda kötü huyların temerküz ettiği bir 

5 Abdü‟l-Baki, Muhammed Fuad, „‟Mu‟cemul- Müfehres lil -Elfazıl Kur‟ani‟l- Kerim‟‟ Darul-Marife, Beyrut, 
1992, s. 881-885. 
6 https://islamansiklopedisi.org.tr/nefis, (EriĢim: 01.09.2021); Çağrıcı, Mustafa, Ġslam DüĢüncesinde Ahlak, 
ĠFAV Yay. Ġstanbul 1989, s.40-41.  
7 KuĢeyri, Abdulkerim, KuĢeyri Risalesi, (Haz: Süleyman Uludağ), Dergah Yay., Ġstanbul 1978, s.182. 
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merkez olarak görmektedir. Ġnsanın mücahede yoluyla bu kötü huylarından arınabileceğini 
belirtmektedir. 

Yine bir mutasavvıf olan KâĢânî (ö. 736/1335) 'ye göre nefs; kendisinde iradî hareket, his, ve 
hayat kuvveti bulunan latîf buharlı bir cevherdir. Kötülüğü emreden manasında anlaĢıldığı 
gibi, Allah tarafından insana üflenen ve ruh-i Rahmânî, ilâhî ben mânâsına da kullanılmıĢtır. 
Hakîm Tirmizî bunu Ģöyle tanımlar: O, hayvanî ruhtur, kalb (nefs-i natıka) ile beden arasında 
vâsıtadır. Yine Nefsine hâkim olmak: Arzu ve isteklerine veya öfkesine hâkim olmak, 

sabretmek demektir.”8 KâĢâni nefsi ruh ve beden arasında irtibat sağlayan bir cevher olarak 
görmektedir. Ġnsanın içinde bulunan kötü duygulardan nefse hâkimiyet ile kurtulabileceğini 
söylemektadir. 
Mutasavvıflar nefsin mahiyeti, birliği, cisim ve cevher, kadim ve hadis oluĢundan çok, onun 
zaafları, hileleri, kötülükleri, hastalıkları, bunları tedavi etmenin yolları üzerinde 
durmuĢlardır. Nefsi kötülüğün kaynağı olarak görmüĢler, onu terbiye ve tezkiye etmek 
gerektiğini söylemiĢlerdir. Bu görevi yaparken de “tarikat” adı verilen okullar kurarak 

sistematik ve kurumsal olarak nefis tezkiyesiyle uğraĢmıĢlardır.  
Sûfilere göre bir bedende bir tek nefis bulunur, bu nefsin kendine mahsus halleri makamları 
ve sıfatları vardır, mücahede ve tezkiye yoluyla nefsin derecesini yükseltmek mümkündür. 
Tasavvufta nefs denilince öncelikle Ģer ve günahın kaynağı olan „kötü huy ve süfli arzuların 
tamamı‟ anlamına gelen ve kötülüğü emreden (emmare) nefis ( Yusuf, 12/53) anlaĢılmıĢtır.9 
 

2. TEZKİYE NEDİR? 

 

Nefis, kalp ve ruhun mânevî kirlerden temizlenmesi anlamında bir tasavvuf terimi10 olan 

tezkiye, “z-k-y” kök harflerinden türemiĢ, kelime olarak çoğaltma, artırma ve temizleme 
mânâsına gelmektedir.11 Ragıb el-Ġsfehani (ö. 502/1108), nefsi tezkiye etmenin onu iyiliklerle 

donatmak olduğunu söyler. Ġnsanın nefsini iyiliklerle tezkiye edip (donatıp), kötülüklerden 
arındırması (tezkiye etmesi) onu dünyada övünülecek bir makama çıkartır. Ahirette ise ona 
ecir ve sevap kazandırır. Nitekim: “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluĢa ermiĢtir.”  ( 
ġems, 91/9) ayeti buna iĢaret eder.”12 Ragıb‟ın bu açıklamasından tezkiyenin hem eksiltme 
hem de artırma anlamına geldiği ve iki yönlü olarak kullanılabileceği anlaĢılmaktadır. 
Nitekim “tezkiye” kavramı “bir Ģeyi temizlemek” manasına geldiği gibi, “bir Ģeyi geliĢtirmek, 
büyütmek ve nemalandırmak” anlamlarına da gelir. Zıttı olan ve ġems Suresi 10. Ayette 
geçen “tedsiye” ise, “bir Ģeyi büyütmeyip bodur ve cılız bırakmak, gizlemek ve toprağa 
gömmek” anlamlarını içerir.13 Bu açıklamalardan “tezkiye kavramında olumlu anlamda iki 

8 Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto Yay., Ankara 2014, s. 199. 
9  https://islamansiklopedisi.org.tr/nefis (EriĢim: 29.08.2021) 
10 https://islamansiklopedisi.org.tr/tezkiye--tasavvuf  (EriĢim: 30.08.2021)  
11 Ragıb, el-Müfredât, s. 218; Fîrûzâbâdî, Mecdüddin Muhammed, Kamusu‟l-Muhit, Daru‟l-Hadis, Kahire 2008, 
s. 1292. 
12 Râgıb, el-Müfredât, s.218. 
13 Ġbn Manzûr, Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, Lisânu‟l-Arab, Beyrut, 1994, XIV/357-359; Ayrıca bkz. 
Elmalılı, Muhammed Hamdi, Hak Dîni Kur‟an Dili, Eser NeĢriyat, Ġstanbul, ty., VIII/5861-5862. 
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mananın olduğu anlaĢılmaktadır. Birincisi nefiste olan kötü dürtüleri temizlemek ikincisi ise 
iyi duyguları geliĢtirmek ve arttırmaktır. Zıttı olan “tedsiye” ise nefisteki iyilik tohumlarının 
üzerini örtmek ve onların yeĢermesine fırsat vermemek olarak anlaĢılmıĢtır. 
ġems Suresindeki ayetlerde geçen tezkiye ve tedsiye fiillerinin etimolojik açılımları nefsin 
geliĢtirilmeye hazır bir tohum, iĢlenmeye müsait bir karakterde olduğunu göstermektedir. Bu 
yönüyle o insanın özünü oluĢturan değerli bir cevher olarak karĢımızda durmaktadır. O cevher 

ne yönde kullanılırsa o yöne doğru eğrilecektir. Ya tezkiye ile iyiliğe güzelliğe doğru 
geliĢecek ya da tedsiye ile o cevher iĢe yaramaz hale getirilecektir. Zira tezkiye bir Ģeyi 
temizlemek arıdırmak mânâsına gelmesinin yanında “bir Ģeyi geliĢtirmek, büyütmek ve 
nemalandırmak” anlamlarına da gelmektedir.  
Tasavvufta genel olarak; nefsi yerilen ahlaktan, övülen ahlaka yükseltmeye tezkiye 
denilmiĢtir.14 Mutasavvıflar nefsin mahiyetinin ne olduğundan öte onun terbiye ve tezkiye 
edilmesiyle daha çok uğraĢmıĢlar, nefsi kötü arzulardan uzaklaĢtırılıp güzel ahlakı ortaya 
çıkartmak için çalıĢmalar yapmıĢlardır. Özellikle nefsin tezkiyesi bağlamında güzel ahlakıyla 
tanınmıĢ kiĢilerin örnek alınması gerektiği üzerinde çokça durmuĢlardır. 
 

3. ACELECİLİK NEDİR? 

 

Acele: Hızlı ve süratli olmaktır. YavaĢın ve ertelemenin zıttıdır. Aynı zamanda yarıĢmak ve 
öne geçmek anlamındadır.15 Acele etmek, bir Ģeyi istemek ve vaktinden önce ele geçirmeye 
çalıĢmaktır. Bu da istemekte aĢırıya gitmek olarak görüldüğü için kınanmıĢtır ve “acele 
Ģeytandandır” denilmiĢtir.16 Aceleciliğin zıttı olarak rıfk, temkin, teenni, tesebbüt, itidal ve 
sekinet kavramları zikredilmiĢtir.17 Kur‟an‟da insanın  “acel”den18 yaratıldığı; aynı kökten 
türeyen bir kelime olarak dünyanın ise “acile”19 yani öncelikle, hemen, kısa ve yakın bir 
zamanda elde edilebilecek bir yer olduğu belirtilmiĢtir. Kur‟an‟da acelecilik genel olarak 

yerilmektedir.20 Ġnsan yaratılıĢtan aceleci bir karaktere sahiptir. Ġnsanın kemalatına engel olan 
zaaflarından birisi de aceleci olmasıdır. Arapça‟dan Türkçe‟ye geçmiĢ olan “acele” kelimesi 
Türkçe‟de çabuk davranma, ivedi, ivecenlik, vakit geçirmeden, tez olarak, hızla, hemen bir iĢi 
yapma anlamlarına gelmektedir.21  Bir sıfat olarak “acelecilik” ise; tez iĢ gören, çabuk 
davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, 
telaĢlı, acul anlamlarına gelmektedir.22 Kelimenin anlam örgüsü içinde güdü ve eğilimlerin 
dürtmesiyle bir Ģeyin gerçekleĢmesini vaktinden önce istemek anlamına gelmektedir.23 Sözlük 

14 Cebecioğlu, s.275. 
15 Ġbn Manzur, Lisanu‟l-Arab,   s. 2821; Firuzabadi, Kamusu‟l-Muhit, s.1056. 
16 Ragıb, el-Müfredât,  s. 326. 
17 https://islamansiklopedisi.org.tr/ teenni (EriĢim: 29.01.2021) 
18 Bk: Ġsra, 17/11; Enbiya, 21/37. 
19 Bk: Ġsra, 17/18; Kıyame, 75/20-21; Ġnsan, 76/ 27. 
20 Râgıb, el-Müfredât, s. 326. 
21 https://sozluk.gov.tr/acele (01.09.2021) 
22 https://sozluk.gov.tr/aceleci (01.09.2021) 
23 Abdurrrahman Kasapoğlu, “Ġnkar ve Acelecilik Karakteri”, Kelam AraĢtırmaları sayı 4:1 2006, s.91-112. 
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anlamlarından haraketle insanda zaman zaman çeĢitli sebeplerle ortaya çıkan ve insanı bir an 
evvel elde etmek istediği hedefe doğru evdiren, tezdiren bir iç dürtü olarak tanımlanabilir. 
Tasavvufta ise acelecilik, kalpte bir iĢi ilk hatırda, duraklamadan ve konuya muttali olmadan 
süratle neticelendirmeye götüren bir hal olarak anlaĢılmıĢtır. Zıddı teenni olup, manası, iĢleri 
yaparken ihtiyatlı davranmaya, onları araĢtırmaya ve onların gereğini yapma konusunda sakin 
hareket etmeye sebep olan kalpteki bir haldir.”24 Diye tanımlanmıĢtır. Bu tanımlamada 
acelecilik kalbin zaaflarından birisi olarak görülmüĢ, teenni ile hareket etmek ise onun onun 

tedavisi ve kâmil insanın vasfı olarak anlatılmıĢtır. 
 

4. KUR’AN’DA ACELECİLİK ve İNSANIN ACELECİLİĞİNİN ISLAHI 

Kur‟an‟da acelecilik genelde yerilmekle birlikte, Allah‟ın hoĢnutluğunu kazanmak için 
sergilenen acele davranıĢ olumlu karĢılanmıĢtır. Tâhâ Sûresinde; “Musa: ĠĢte, dedi, onlar da 
benim peĢimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim.” (Tâ-Hâ, 20/84.) 
buyrulmaktadır.  Âyetten anlaĢıldığına göre, Kur‟an aceleciliği her yönüyle olumsuz olarak 
nitelememektedir. Yapıcı ve gerekli olduğu durumlarda acele davranmayı onaylamaktadır.25 

Nitekim Fahreddin Râzî (ö. 604 h.), âyetle ilgili yorumunda genel olarak acele etmek 
kınandığı halde Hz. Musa‟nın “acele ettim” demesinin hikmetinden sual etmekte ve cevaben 

dini konularda acele etmenin, medhe değer bir Ģey olduğunu  “Rabbinizin mağfiretine ve... 
cennete koĢun” (Âl-i Ġmrân 3/133.) âyetini de delil göstererek belirtmektedir.26  

Bununla birlikte genel olarak insanın doğasında var olan aceleciliğin inkâr etmek için bir tavır 
olarak kullanıldığı âyetlerde ifade edilmektedir. Kur‟an inkârcıların bu aceleci tutumlarını 
tasvir ederken esasen böylesi bir tutum geliĢtirmelerinin kaynağının insanın doğası olduğunu 
da açıklamaktadır. Zira istisnasız her insanda potansiyel olarak aceleciliğe eğilimli bir yapının 
bulunduğu bildirilmektedir. Kur‟an, insanın doğasında var olan bu yaratılıĢ özünü anlatırken 
temel olarak inkârcıların aceleci tutumlarının kaynağının kendilerindeki bu özün inkâra 

malzeme yapılması olduğunu da ortaya koymaktadır. Zira sorun insanın doğasında var olan 
bir eğilim olarak aceleciliğinin kötü olması değil, sorun bu özelliğin inkâr etmede bir tavır 
olarak kullanılmasıdır. Aynı fıtrî özellik hayır iĢlerinde kullanıldığında pozitif bir değere 
dönüĢmektedir ki Tâhâ sûresinin 84. âyetindeki “memnun olasın diye sana acele ile geldim” 

Ģeklindeki Hz. Musa‟nın ifadesi buna bir örnektir.27  

Kur‟an‟da insanın aceleci yöneliminin, onu olumsuz ve erdemsiz davranıĢlara yönlendirdiği 
ve onun hemen ulaĢmak istediği arzularının bunda etkili olduğu belirtilmektedir. Bu durumun 
onu dünya hayatına yönlendirdiği de ifade edilmektedir. (Bkz. Ġsrâ, 17/18; Kıyâme, 75/20-

21.) Bu noktada insana her Ģeyin Allah‟a ait olduğunu düĢünerek sabırlı ve olgun davranması 
tavsiye edilmektedir. (Bkz. Bakara, 2/155-157.) 

24 Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 58. 
25 Kasapoğlu, Ġnkâr ve Acelecilik Karakteri, s.  91-112. 
26 Râzî, Mefatihu‟l-Gayb,  XXII/98. 
27 Tezcan, Münür, Kur'an'da Ġnsanın Ġç Denetimi, BasılmamıĢ Doktora Tezi, ERÜ SBE, Kayseri 2019, s. 71-72. 
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Bütün bu anlatımlardan insanın potansiyelinde var olan aceleciliğinin ona doğuĢtan verilen 
diğer eğilimler gibi kontrol edilebilir olduğu ve onun bu kabiliyetle donatıldığı 
anlaĢılmaktadır. Ġnsanın aceleci bir tutum sergilemesinin fıtratında bu duygunun var 
olmasından hareketle mazur görülmesi gerektiği ileri sürülebilirse de aceleci eğilimin 
dürtmelerine karĢı çıkabilmek, onu kontrol edebilmek kâmil insan olmanın göstergesidir. 
Kur‟an‟da Allah “Benden acele istemeyin.” diyerek acelecilikten uzak durmanın insan için 
olumlu bir davranıĢ biçimi olduğuna dikkat çekmektedir.28 Öyleyse insanın potansiyelinde 
bulunan bu duygunun kontrol edilebilirliği kâmil insan olma sürecinde önem kazanmaktadır. 
Kur‟an‟da insanın “acelecilik” vasfı/zaafı ile ilgili üç ayet dikkatimizi çekmektedir. Bunlar:  
“Ġnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıĢtır.” (Enbiyâ 21/37); “Ġnsan hayrı istediği kadar Ģerri de 
ister. Ġnsan pek acelecidir.” (Ġsrâ 17/11) ve “Gerçekten insan, pek hırslı (sabırsız) 
yaratılmıĢtır.” (Me‟âric 70/19) Ayeti kerimeleri insanın yaratılıĢtan aceleci bir yapısının 
olduğunu haber veriyor. Ġnsan bu yapısı sebebiyle bazı konularda iyi düĢünmeden çabuk karar 
verebiliyor. Bu da onu hayrı istemenin yanı sıra Ģerri de ister hale getiriyor. Müfessirlerden 
bazıları bu ayetlerde geçen insanın aceleci oluĢunu Ģöyle yorumlamıĢlardır: 
Ġmam Maturidi (ö. 333/944) , "Ġnsan aceleden yaratılmıĢtır." (Enbiya, 21/37) ayeti ile “Ġnsan 
pek acelecidir." (Ġsra, 17/11) ayetini birlikte ele alır ve insanın aceleci yaratılıĢının onun tek 
bir hale sabredememesi anlamında olduğunu; onun nimet ve bolluk içerisinde olsa bile 
bundan sıkılıp usandığını ve bu halinin baĢka bir hale dönüĢmesini istediğini anlatır. Fakat 
insan böyle yaratılmıĢ olsa bile onun bu halini çaba ve gayret ile ve nefsini terbiye ederek 
sabırlı ve halim haline döndürebileceğini söyler. Nitekim, "Doğrusu insan hırslı yaratılmıĢtır. 
Kendine kötülük dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu vermez. Ancak namaz 
kılanlar bunun dıĢındadır. Onlar ki; Namazlarına devam ederler." (Mearic,70/19-21) 

ayetlerinde haber verilen “heluu” (hırslı, kaygılı, sabırsız)29 vasfının namaz kılanlarda nefsin 
tezkiyesi ve alıĢtırılması ile bir halden bir hale geçmek suretiyle “hilme” ve “sabra” 
dönüĢtüğüne dikkat çeker. 30 Maturidiye göre yaratılıĢtan insanda bulunan “acelecilik”, 
“cimrilik”, “kaygılı olma” gibi vasıfları değiĢtirmek imkânsız değildir. Bu olumsuz vasıflar 
insanın kendisini eğitmesiyle “sabır”, cömertlik” ve “hilm”e dönüĢebilir. Bu da ancak insanın 
Allah‟ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçınmasıyla mümkün olabilir. 
Gazzali (ö. 505/1111), Ģeytanın kalbe nüfuz etme yollarından birisinin de davranıĢlardaki 
acelecilik ve sebatsızlık olduğunu söyler ve acelecilikten kaçınmanın gerekliliğiyle ilgili 
olarak, “acelecilik Ģeytandandır, teenni ise Allah‟tandır” hadisini delil olarak zikrederek31 

aceleciliğin tedavisinde zıttı olan teenniye sarılmak gerektiğini anlatır. 

28 Ayrıntı için bkz. Kasapoğlu, Ġnkâr ve Acelecilik Karakteri, 91-112. 
29 "Sabırsız ve hırslı" diye tercüme edilen “heluu” ifadesi, Said b. Cübeyr'e ve Dehhak'a göre "çok cimri ve çok 
sızlanan" Ġkrime'ye göre "velveleci" ġu'be'ye göre "hırslı" Ġbn-i Zeyd'e ve Katade'ye göre "çok sızlanan" 
Ģekillerinde izah edilmiĢtir. Abdullah b. Abbas ise daha sonra gelen iki âyetin, bu âyetteki “heluu”  kelimesini 
izah ettiğini söylemiĢtir” Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tefsiru‟t-Taberi, Camiu‟l-Beyan an Te‟vili 
Ayi‟l-Kur‟ân (Tahkik: Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), Kahire 2001, XXIII/266-267.; Fahreddin Razi, 
Mefatihu‟l-Gayb, Daru‟l-Fikr, Beyrut 1981,  XXX/ 129. 
30 Maturidi, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed, Te‟vilatü Ehli‟s-Sünne (Tahkik: Fatıma Yusuf el-Haymi), 
Müessesetü‟r-Risale, Beyrut 2004, III/ 328. 
31 Gazzali, Ebu Hamid Muhammed, Ġhyau Ulumiddin, Daru‟l-Kalem, Beyrut ts. III/ 35.  
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ZemahĢeri (ö. 538/1144) ise Enbiya Suresi 37. ayetinden hareketle insanın aceleci bir vasıfta 
yaratıldığını, ancak bu vasfını isterse kontrol altında tutabileceğini belirtir. Konuyu Ģöyle 
açıklar: “Bize, acele etmek yasaklanmamıĢtır çünkü ayetlerde “Ġnsan pek acelecidir." ve 
"Ġnsan aceleden yaratılmıĢtır."  DenilmiĢtir. Bununla birlikte insandan acele etmemesi de 
istenmiĢtir. Ġnsanın acelecilik vasfına rağmen ondan aceleci olmamasının istenmesi, “insandan 
gücünün yetmeyeceği bir Ģeyi istemektir” denilirse biz de deriz ki: bu insana Ģehvetin verilip 
de onun bunu kontrol altında tutmasının ondan istenmesi gibidir. Çünkü ona bunu yapma 
gücü de verilmiĢtir. Bu durumda insanın Ģehvetini bastırıp, acele etmeyi de terk etmesi 

gerekir.”32 Bu açıklamadan anlaĢılıyor ki ZemahĢeri de Maturidi gibi insanda yaratılıĢtan 
“acelecilik” vasfının bulunduğunu bu vasfı sebebiyle insanın iĢlerinde aceleci davrandığını ve 
fakat bunu kontrol etme güç ve imkânının da insana verildiğini belirtiyor.  
Elmalılı M. Hamdi Yazır (ö.1948) ise Ġsra Sûresi, 11. ayeti Ģöyle yorumlamıĢtır: “Ġnsan hayra 
dua eder gibi, Ģerre de dua eder veya Ģerri davet eder. Sanki o büyük mükâfata dua ediyormuĢ 
gibi, o acıklı azaba dua eder. Veya yaptıkları ile o azabı davet eder. Bunun sebebi de Ģudur: 
Ġnsan pek acelecidir. Sonra olacak Ģeyin vaktinden önce hemen olmasını ister. Sabır ve 
tahammül zoruna gider de iman ile yararlı iĢlerden önceye alarak o büyük mükâfatı isteyecek 
yerde, acelesinden imansızlar hakkında hazırlanmıĢ olan çok acı azaba dua eder. Ġnsanın çok 
aceleci olması bir de Ģu mânâyı kapsar: Ġnsan peĢincidir. Veresiyeden daha fazla peĢine heves 
eder. Ahireti, dünyada görmek ister. Onun için insanların birçoğu ahireti bırakır da dünyayı 
ister. O büyük ücrete önem vermez, o acıklı azabı hesaba almaz. Ve bu Ģekilde kendisine 

hayır istiyormuĢ gibi kötülüğü davet eder. Özetle her kiĢisinde veya bütün durumlarında değil, 
cinsi itibarı ile veya bazı durumlarda insan çok acelecidir. Ve acelesinden iyilik ve kötülüğü 
birbirinden ayırmaz, sonunu gözetmez. Zaman âyetlerini hesaba almaz da kendine iyiliği 
davet ediyormuĢ gibi bir tehlike ile kötülüğü davet eder.”33 Bu açıklamaya göre Elmalılı da 
insanın özünde bulunan acelecilik vasfına dikkat çekiyor. Bu vasfın insanda bir Ģeyi hemen 
elde etme arzusunu tetikleyerek onu hayr yerine Ģerre götürecek bir aceleciliğe sevk ettiğini, 
insanın da aceleciliğe kapılarak iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıramaz hale geldiğini 
belirtiyor. 

Seyyid Kutub (ö. 1966)‟a göre acelecilik insanın tabiatında ve yapısında vardır. Ġnsan her 
zaman bulunduğu ânın ötesine gözlerini diker, onu ele geçirmek ister. Ġnsan Allah'a 

bağlanmadığı, O'na dayanıp güven duymadığı, gerçekleĢmesi için aceleye kapılmadan Allah'a 
tevekkül etmediği sürece bu özelliğini korur. Kutub, insanın acelecilik bağından ancak “iman” 
ile kurtulabileceğini çünkü imanın Allah‟a bağlılık olduğunu ve insana sabır ve güven 
verdiğini belirtir.34 

Müfessirlerin dile getirdikleri bu görüĢlerden ve ayetin ifade ettiği lafzi anlamdan hareketle 
insanın yaratılıĢtan acelecilik vasfına sahip bir varlık olduğunu anlıyoruz. Ancak insandaki bu 

32 ZemahĢeri, Ebü'l-Kâsım, Mahmûd b. Ömer, el-KeĢĢâf an Hakâikı Gavâmizı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî 
Vucûhi't-Te'vîl (Tahkik: Adil Ahmet Abdulmevcud, Ali Muhammed Muavviz), Mektebetü‟l-Abikan, Riyad 
1998, IV/146. Benzer bir açıklama için bk: Razi, Fahreddin, Mefatihu‟l-Gayb, XXII/ 171-172. 
33 Elmalılı, Hak Dini Kur‟an Dili, V/ 295.  
34 Kutup, Seyyid, Fi Zılâli‟l-Kur‟an, Daru‟Ģ-ġuruk, Kahire 2003, IV/ 2379-2380. 
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vasıf değiĢmez ve kontrol edilemez bir yapıda mıdır? Veya insanın aceleciliği kendisi için 
olumlu mu yoksa olumsuz bir nitelik midir? Diye sorulduğunda verilecek cevabı, insanın 
kendinde bulunan bütün nötr (potansiyel) haldeki vasıfları nerede ve niçin harekete 
geçirildiğine bağlı olarak vermek uygun gözükmektedir. ġöyle ki insanın aceleci bir vasfa 
sahip olması genel olarak ve sonuçlarından hareketle olumsuz bir nitelik olarak görülmekle 
birlikte; onun hayırlı iĢlerde acele etmesi/yarıĢa girmesi olumlu/iyi bir davranıĢ olarak görülüp 
tavsiye edilmiĢtir. Aksine zararlı ve kötü iĢlerde acele etmesi ise olumsuz ve kaçınılması 
gereken bir davranıĢ olarak görülmüĢ ve kınanmıĢtır. O halde kendi baĢına acelecilik vasfına 
sahip olmak nötr bir hal olup, onu eksi veya artı bir değer olarak değerlendirebilmek için o 
halin nereye yöneldiğine bakmak gerekiyor. Nitekim Kur‟an-ı Kerim‟de insanın aceleciliğinin 
sebepleri ve tezahürleri Ģöyle anlatılmıĢtır:    
Ġyi niyetle bir iĢin gerçekleĢmesi konusunda acele etmenin örneği Hz Musa kıssasında 
görülmektedir. “Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir? ey Musa! Musa: ĠĢte, 
dedi, onlar da benim peĢimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim.” 
(Tâ-Hâ, 20/83-84)  Hz. Musa‟nın kıssasında geçen bu diyalogdan bir peygamberin de 
acelecilik yapabileceği; yaratılıĢtan insanda var olan bu özelliğin iyi niyete bağlı olarak 
onlarda da ortaya çıkabileceği anlaĢılmaktadır. Nitekim Kurtubi,  Hz. Musa‟nın bu 
aceleciliğini, “Allah'ın kelâmını dinleme Ģevki ve O‟nun rızasını kazanma arzusu dolayısıyla 

kavminden daha çabuk hareket ederek onların önlerine geçmiĢti.”35 Ģeklinde açıklamıĢtır. 
Mevdudi (ö.1979) de benzer Ģekilde bu aceleciliğin sebebinin, Hz Musa‟nın Rabbini görme 
hevesiyle mümkün olduğu kadar çabuk buluĢma yerine varmak istemesi olduğunu 
söylemiĢtir.36 Yani buradaki acelecilik iyi niyete dayanan bir eylemdir ve bu haliyle ma‟zur 
görülmüĢtür. Yine Hz. Muhammed (sas)‟in de kendisine vahyedilen Kur‟an ayetlerini 
ezberlemek için acele ettiği bildirilmekte ve ona sakin olması gerektiği öğütlenmektedir.  
“(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.” (Kıyame, 75/16); “Gerçek 
hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) 
acele  etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.”  (Tâ-Hâ, 20/114)  
Öte yandan aceleciliğin kınanan-olumsuz bir istek olarak, sonucunun kötü olacağını bile 
isteye acele etmenin örneği ise müĢriklerin inkarcı tutumlarının etkisiyle azabı hemen 
istemelerinde görülmektedir. Onların bu durumlarıyla ilgili birçok uyarıcı ayet bulunmaktadır. 
Örnek olarak:  “Salih, onlara “Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini 
istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah‟tan bağıĢlanma dileseniz ya!” (Neml, 27/46); 

“Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde, uyarılanların (fakat yola 
gelmeyenlerin) sabahı ne kötü olur!” (Sâffât, 37/176-177); “Allah'ın emri gelmiĢtir. Artık onu 
istemekte acele etmeyin. Allah, onların koĢtukları ortaklardan uzak ve yücedir.” (Nahl, 16/1) 
(Ayrıca bkz: En‟âm, 6/58; Yûnus, 10/50-51;  Zâriyât, 51/14; Ahkâf, 46/24; Zâriyât, 51/59)  
Kur‟an‟da içerisinde acele lafzı geçen ayetler gözden geçirildiğinde insanda acelecilik 

karakterinin bulunduğunu ancak genel olarak acele etmenin olumsuz bir nitelik olarak ortaya 

35 Kurtubi, el-Camiü lil-Ahkami‟l-Kur‟an, XV/ 116. 
36 Mevdudi, Tefhimu‟l-Kur‟ân (Trc. M.Han Kayani, Y. Karaca, N. ġiĢman vd.), Ġnsan Yay. Ġstanbul 2005, III/ 
265. 
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çıktığını ve özellikle iman zaafı yaĢayan kimselerde bunun daha çok görüldüğünü anlıyoruz. 
Bu sebeple olsa gerek peygamberlere davetlerini neticeye erdirmede acele etmemeleri tavsiye 

ediliyor. “O halde (Resulüm),peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de 
sabret. Onlar hakkında acele etme, onlar vaat edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada 
sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmıĢ 
topluluklardan baĢkası helak edilir mi hiç!” (Ahkâf, 46/35); ayeti buna iĢaret etmektedir. Yani 
Allah inkârcıların aceleciliğine karĢı peygamberlerine sabrı tavsiye ediyor ve insanlar 

hakkında acele kararlar alınmaması gerektiğini öğütlüyor. 
Kur‟an‟a göre “acele” niteliği aynı zamanda dünyaya ait bir niteliktir. Kur‟an‟da dünya “acil” 
olandır. YaĢarken elde edilecek bir yerdir. Orası insanın ivedilikle sahip olmak istediği yerdir 
ve insan ona çok düĢkündür. Ayetlerde: “Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı (âcile) dilerse 
ona, yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir, sonra da onu, 
kınanmıĢ ve kovulmuĢ olarak gireceği cehenneme sokarız.” (Ġsra, 17/18);  “Hayır! Doğrusu 
siz, çarçabuk geçeni (âcile)  (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahiret‟i bırakıyorsunuz.” 
(Kıyame, 75/20-21); “ġu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı (âcile)  seviyorlar da önlerindeki 
çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.” (Ġnsan, 76/27) buyrularak özünde acelecilik olan 
insanın çarçabuk ele geçirip sahiplenmek istediği bir yer olarak dünyaya yöneldiğine; daha 
uzak gördüğü ahiretten ise uzaklaĢtığına dikkat çekiliyor. Bu da insanın aceleci yapısı ile 
dünyanın ahirete göre hemencecik elde edilen bir yer (acile) oluĢu arasında sıkı bir çekim 
gücünün ortaya çıkmasına sebep oluyor. ĠĢte “aceleci” olan insan ile “acile” olan dünya 
arasındaki bu çekim sebebiyle olsa gerek insan daha çok dünyaya yöneliyor. Bu yöneliĢ 
karĢılıklı uyum ve çekim sebebiyle normal karĢılanabilir ancak bu süreçte sadece dünyaya 
bağlanılması ve ahiretin unutulması bir problem olarak karĢımıza çıkıyor. 
Sonuç olarak Kur‟an‟da “acelecilik” genel olarak olumsuz bir davranıĢ biçimi Ģeklinde 
karĢımıza çıkmaktadır ve Allah insanları aceleci olmamaları gerektiği noktasında 
uyarmaktadır. 
Ġnsan eğitilebilen bir varlıktır ve insanlık tarihi boyunca çeĢitli eğitim ve öğretim 
programlarını hem cinsini eğitmek için kullanmıĢtır. Nefs de insanın kendisi, özü olarak 

eğitilebilen, terbiye edilebilen bir yapıdadır. Yani o içinde yerleĢik halde bulunan 
kötülüklerden, kendini arındırılabilen, tezkiye ve ıslah edilebilen bir yapıya sahiptir. Nefiste 

bulunan zaaflarda bu manada ıslah edilebilir veya nefisten ayıklanabilir. Tabii bu büyük emek 
ve sürekli bir çabayı gerektirir. Tasavvufi eğitim içerisinde nefsin “emmare” (kötülüğü 
isteyen, emreden nefis) basamağından baĢlayan bu süreç  “levvame”, “mülhime” ve 
“mutmainne” basamaklarıyla devam eder. Ġnsan-ı kâmile ulaĢmada bu basamakları titizlik ve 
bilinç ile çıkmanın önemi büyüktür. 
 

SONUÇ 

 

Bu bildirimizde ulaĢtığımız sonuçlar Ģunlardır: 
Nefs insanın kendisidir, benidir, özüdür. Tezkiye ve terbiye edilmeye müsait bir yapıdadır. 
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Nefs içerisinde potansiyel olarak iyilik ve kötülük tohumları taĢımaktadır. Bu tohumlar 

tezkiye veya tedsiye ile insanda olumlu ve olumsuz bir karakter meydana getirmektedir. 

Tezkiye, çift yönlü bir kavram olup, bir taraftan nefisteki kötülükleri temizleme anlamına 
gelirken, diğer taraftan iyilik ve güzel ahlakı geliĢtirme, büyütme, arttırma anlamı 
taĢımaktadır. 
Nefsin, insanın imtihanı gereği yaratılıĢtan zaafları bulunmaktadır. Bu zaaflar/zayıflıklar; 
unutkanlık, cimrilik, nankörlük, sabırsızlık, hırs, kibir, gurur, kıskançlık, haset gibi zaaflardır. 
Bu zaaflardan birisi de aceleciliktir. 

Kur‟an‟da acele kavramı ontolojik anlamda Allah, insan ve dünya için kullanılmıĢtır. Bu 
kullanımlardan birincisi olumsuz yani Allah hiçbir Ģekilde aceleci değildir. Tam tersine O 
“halim”dir ve “sabur”dur. Diğer iki kullanımda ise hem insan acelecidir hem de dünya 
“acile”dir. Yani hemen, çabucak elde edilmek istenen yerdir. Dünya ile insanın aceleciliği 
birbirini çekmektedir. 
Kur‟an‟a göre insan aceleci bir karakterde yaratılmıĢtır. Ġnsanın aceleci karakteri onu iyiliği 
ister gibi kötülüğü de ister hale sürüklemektedir. Özellikle inkarcı insanlarda aceleciliğin 
olumsuz etkileri daha çok görülmektedir. Bunlar inkarcı tutumlarıyla helakı ve azabı çabucak 

çağırabilmektedirler. 
Ġnsanın aceleciliği özü itibariyle nötr bir değerdir. Ortaya çıkıĢ gayesi ve niyeti itibariyle 

olumlu veya olumsuz bir nitelik kazanmaktadır. 
Acelecilik ıslahı mümkün bir hal olarak görülmüĢtür. Gerek müfessirler gerekse mutasavvıflar 
aceleciliği ıslah için Ģu tavsiyelerde bulunmuĢlardır: Öncelikle aceleciliğin ıslahı iman ile 
mümkündür. Çünkü iman kiĢiye Allah‟a bağlılık, güven ve sabır verir. ĠĢlerini teenni ile 
görme imkânı sağlar. Yine aceleciliğin zıttı olan sabır, hilm, rıfk, temkin, itidal, sekinet, 
kanaat ve züht de aceleciliğin ıslahında yardımcı vasıflar olarak görülmüĢ ve tavsiye 

edilmiĢlerdir. Ayrıca tasavvufta; mücahede yolu (nefs ve kötülükleriyle sürekli savaĢ 
metodu), nefs hâkimiyeti metodu, akıl ve iradenin heva ve hevesleri kontrol altına alması 
yöntemi, aceleciliği iyi niyete bağlı olumlu yönde kullanma eğilimi, aceleci karakterini 
tezkiye etmiĢ iyi örnekleri rol-model edinme yöntemi, teenniyi alıĢkanlık haline getirme 
gayreti, nefsin arzularının zıttına hareket etme metodu ile tevekkülü elden bırakmama ve 
Allah‟tan sabır ve namaz ile yardım isteme tavsiye edilmiĢtir.   
 

KAYNAKÇA 

 

Abdurrrahman Kasapoğlu, “Ġnkar ve Acelecilik Karakteri”, Kelam AraĢtırmaları sayı 4:1 
2006, s.91-112. 

Abdü‟l-Baki, Muhammed Fuad, „‟Mu‟cemul- Müfehres lil -Elfazıl Kur‟ani‟l- Kerim‟‟ Darul-
Marife, Beyrut, 1992. 

Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto Yay. Ankara 2014. 
Cevherî, Ġsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, Tâcü‟l-lüğâ ve sıhâhu‟l-Arabiyye, thk. Ahmed 

Abdülğafûr Attâr, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġzzî, Mısır, ty. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 273



Çağrıcı, Mustafa, Ġslam DüĢüncesinde Ahlak, ĠFAV Yay. Ġstanbul 1989. 
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur‟an Dili, Eser NeĢriyat, Ġstanbul, ty. 
Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1970. 
Fîrûzâbâdî, Mecdüddin Muhammed, Kamusu‟l-Muhit, Daru‟l-Hadis, Kahire 2008.  

Gazzali, Ebu Hamid Muhammed, Ġhyau Ulumiddin, Daru‟l-Kalem, Beyrut ty. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ halîm (EriĢim:01.09.2021)  

https://islamansiklopedisi.org.tr/nefis, (EriĢim: 01.09.2021) 
https://islamansiklopedisi.org.tr/tezkiye-tasavvuf  (EriĢim: 30.08.2021) 
https://sozluk.gov.tr/acele (EriĢim: 01.09.2021)  

Ġbn Manzûr, Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, Lisânu‟l-Arab, Beyrut, 1994. 

Kurtubi, Ebu Bekr,  el-Cami li-Ahkami‟l-Kur‟ân, (Tahkik: Abdullah b. Abdulmuhsin et-
Türkî), Müessesetü‟r-Risale, Beyrut, 2006. 

KuĢeyri, Abdulkerim, KuĢeyri Risalesi, (haz: Süleyman Uludağ), Dergah Yay., Ġstanbul 1978. 
Kutup, Seyyid, Fi Zılâli‟l-Kur‟an, Daru‟Ģ-ġuruk, Kahire 2003. 
Maturidi, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed, Te‟vilatü Ehli‟s-Sünne (Tahkik: Fatıma 
Yusuf el-Haymi), Müessesetü‟r-Risale, Beyrut 2004. 

Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, (Editör: Zafer Erginli), Kalem Yay. Ġstanbul 2006. 
Mevdudi, Tefhimu‟l-Kur‟ân (Trc. M.Han Kayani, Y. Karaca, N. ġiĢman vd.), Ġnsan Yay. 
Ġstanbul 2005. 
Rağıb el-Ġsfehanî, Ebu‟l-Kasım Huseyn b. Muhammed, el-Mufredât fî Ğarîbi‟l-Kur‟an, 
Beyrut 2010.  

Razi, Fahreddin, Mefatihu‟l-Gayb, Daru‟l-Fikr, Beyrut 1981. 

Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tefsiru‟t-Taberi, Camiu‟l-Beyan an Te‟vili Ayi‟l-
Kur‟ân (Tahkik: Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), Kahire 2001.  

TDK Türkçe Sözlük, Ankara, ty.  
Tezcan, Münür, Kur'an'da Ġnsanın Ġç Denetimi, BasılmamıĢ Doktora Tezi, ERÜ SBE, Kayseri 
2019. 

ZemahĢeri, Ebü'l-Kâsım, Mahmûd b. Ömer, el-KeĢĢâf an Hakâikı Gavâmizı't-Tenzîl ve 
Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vîl (Tahkik: Adil Ahmet Abdulmevcud, Ali Muhammed 

Muavviz), Mektebetü‟l-Abikan, Riyad 1998.  

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 274



 
THE ADEQUACY OF THE PHYSICAL STATES OF EFL CLASSROOMS IN THE 

SOCIO-ECONOMICALLY DISADVANTAGED DISTRICTS IN TURKEY 
 

Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan ULUM 

Mersin University, Department of English Language Teaching 

https://orcid.org/0000-0001-7685-6356 

 

ABSTRACT 

Physical environment involves the overall composition or physical arrangement of the 
learning settings. Instructors ought to create learning environments by means of establishing 
proper materials, equipment, or accessories to foster learning opportunities and achieve 
student involvement. The physical learning settings for students include the physical 
ingredients of the place where children study and play. The physical setting may be 
practically anything solid that young learners may experience in their environment. The 
school settings bear individualistic, cooperative, and competitive characteristics. Education 
settings differ from context to context. Learning settings may be learner, knowledge, 
community, assessment centered. An efficient learning setting contains adaptability, 
practicality, responsiveness, and access to learning resources. Further, the design of a learning 
setting should be suitable for comprehensive research. It needs to represent high quality as 
well as containing all opportunities under one roof. The learning setting has to be in 
accordance with the age of the learners. If the physical environment is adequately organized, 
it diminishes behavior problems and enhances learner autonomy and excellence. Moreover, 
high quality education materials support practical, entertaining, factual, motivating, and 
appealing learning process. A proper learning atmosphere, with all the required physical state, 
technological equipment, and learning materials, causes both the learners and the instructors 
to involve actively in the lessons. It also provides space for attaining competency, knowledge, 
and self-esteem. Thus, based on a phenomenological research design, this qualitative study 
aims at examining the conceptions of state primary school EFL teachers (N= 8), working in 
three socio-economically disadvantaged schools in Adana, Turkey, towards the adequacy of 
the physical states of their institutions for a proper English instruction. A semi-structured 
interview developed by the researcher was applied to collect the required data in the study. 
The results of the study suggest that the physical states of the disadvantaged schools should be 
developed for a proper foreign language instruction. This study may stand as a valuable 
source for policy makers, authorities, school administrators, foreign language teachers, and 
the researchers in the related field. 

Keywords: EFL instruction, physical states of EFL classrooms, socio-economically poor 
backgrounds  
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Introduction 

Learning environment includes learning sources and the related educational technology, 
instructional materials, associations with communal and universal settings, and modes of 
instruction. The concept also contains human actions, manners, and cultural facets covering 
the significance of emotion in learning. It also necessitates us to inspect and to occasionally 
think over the status of teachers again. The quality of educational technology expands from 
the improvement of learning space to involving determinants beyond the required equipment. 
The classroom setting comprises human actions and material systems, much as ecology which 
refers to the union of living organisms and the physical setting (Educause, n.d.). The learning 
setting means varying physical spaces, settings, and societies in which people learn. As 
students may learn in various contexts such as outside the school, the concept is generally 
employed as a more proper alternative to classroom which has narrow and classical nuances 
such as a room with desks and a chalkboard. Besides, the concept composes school or class 
culture as well as its leading ideology—how students cooperate with each other, and the ways 
teachers arrange or plan a course setting to promote learning (Hall, Ramsay, & Raven, 2004). 
Doing the courses in the associated natural context, arranging the desks in particular orders, 
equipping the classroom with instructional materials, or employing audio, visual, and digital 
tools may be given as examples (Struyven, Dochy, Janssens, & Gielen, 2006). Since the 
quality of the learning setting is understood by various determinants, education policies, 
authority structures, and other characteristics may also be regarded as the components of 
learning environment. Learning environments bear direct and indirect effects on learning 
encompassing student involvement in the learning process, student motivation and feeling of 
well-being, personal safety, and belonging (Hanrahan, 1998). Moreover, learning 
environments equipped with stimulating educational materials would possibly be regarded as 
more favorable for learning than colorless classrooms without decorations and technological 
equipment which give way to behavior disorders. How teachers cooperate with learners and 
how learners cooperate with each other may also be regarded as the dimensions of a learning 
environment. The related terms such as positive learning environment and negative learning 
environment are generally employed when stating the societal and emotional facets of a 
school (The Glossary of Education Reform, 2013). A well-prepared learning setting supplies a 
safe place for students. Further, in order to be successful, students should mentally and 
physically feel safe. Thus, to own a safe learning setting, students have to feel aided, valued, 
and appreciated. In sum, a proper learning environment is comprised of the physical setting, 
psychological determinants, and societal relationships (Finnish National Board of Education, 
2004). The physical setting also involves education materials, technological tools and 
equipment, furniture, classroom, and school building employed in education (Cornell, 2002). 
Further, the psychological learning setting includes the psychological or cognitive 
environment, which refers to knowledge to gain and the competencies to acquire, and the 
emotional setting which involves feelings such as motivation (Nijhuis, Segers, & Gijselaers, 
2005). Moreover, the social learning setting covers the social structure which is affected by 
every individual engaged in the learning context and the cooperation among them. The 
importance of the physical learning setting for the learning outcomes has been inquired quite 
little, and the existing studies have referred to mainly young learners (Aksovaara & 
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Maunonen-Eskelinen, 2019). Brooks (2010) suggested that the physical learning setting bears 
an important effect on the overall learning outcomes. In his study, he compared and 
contrasted the learning outcomes of the students who engaged in an interactive learning 
atmosphere to that of the students who engaged in a traditional learning setting. The learning 
outcomes of the students who engaged in an interactive learning setting were so much 
excellent that they surpassed their capacities which had been assessed with a standard test.  
Hence, the learning setting may promote student success. Furthermore, Lei (2010) 
investigated the determinants complementing the physical learning setting and interpreted 
their importance for learning. The physical learning setting is composed of the pursuing 
determinants: 1) classroom space, 2) shape, 3) seating, 4) furniture, 5) technology (hardware, 
software), 6) lighting, 7) air temperature, 8) colors, and 9) sound level (as stated in Aksovaara 
& Maunonen-Eskelinen, 2019). Considering all these issues related to learning environment, 
this study aims to inquire the conceptions of state primary school EFL teachers working in 
socio-economically disadvantaged schools in Turkey towards the sufficiency of the physical 
states of their schools for a high quality English instruction. The following research question 
was accordingly put forward: 

 What are the conceptions of state primary school EFL teachers working in socio-
economically disadvantaged schools towards the physical states of their schools for an 
adequate English instruction? 

Methodology  

A phenomenological research design tries to discover what human beings have experienced 
and refers to human experience as phenomena. The main objectives of phenomenological 
research design are to inquire facts from humans' narratives of their own experiences and 
feelings, and to develop in-depth interpretations of the phenomenon. Based on a 
phenomenological research design, this qualitative study aims at examining the conceptions 
of state primary school EFL teachers (N= 8) working in three socio-economically 
disadvantaged schools in Adana, Turkey towards the adequacy of the physical states of their 
institutions for a proper English instruction. A semi-structured interview developed by the 
researcher was applied to collect the required data in the study. Utilizing SPSS 26.00, the 
related frequencies and percentages were counted in the study.  

Findings and Results 

 The findings of the present paper illuminate the frequency dispersions and the related 
percentages of the assessed dimensions of the interview. Tables represent the dispersion of the 
related items from the highest to the lowest one. Further, the related remarks of the 
respondents are provided at the end of each table.  

Table 1 

The Minimum Required Physical Conditions for a High Quality EFL Education 

Item  f % 
EFL technology and materials 8 42.11 
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EFL classroom or lab  6 31.59 
Not overcrowded EFL classes  3 15.78 
Well-designed big EFL classrooms  2 10.52 
Total  19 100.00 
 

 One can easily understand from Table 1 that majority of the respondents (42.11%) 
emphasized EFL technology and materials. Further, 31.59 percent of the respondents stated 
EFL classroom or lab. Some respondents (15.78%) suggested not overcrowded EFL classes, 
while some others (10.52%) put forward well-designed big EFL classrooms. The remarks of 
the respondents below represent the themes in Table 1. 

 First of all, the classes should not be overcrowded. There has to be a language lab 
which is equipped with the required materials and technology. There has to be enough 
space for the students to move in the classroom since some activities require body 
movements particularly when following total physical response method. Further, there 
have to be such facilities as photocopy machine, smart board, projector, and special 
decorations for authentic learning.  

 For English development, such facilities as internet, smart board, projection, and 
other technological tools, as well as audio and visual tools have to be available at the 
minimum level. Further, there has to be an English lab.  

 There has to be a special classroom for the foreign language education. At least a 
projector has to be available in the class. 

 There have to be not many students in the class.  Such technological equipment as 
video, internet, audio systems, and other related tools have to be available in the 
foreign language classroom. The foreign language classroom also has to be decorated 
with language materials, posters, and decorations for authentic learning. 

 There has to be a private foreign language classroom for each English teacher at 
school. These classrooms have to be equipped with the required audio and visual tools 
for an effective foreign language education. These classrooms also have to be 
equipped with foreign language materials and sources as well as EFL textbooks. 

 The foreign language classroom has to be suitable for the interaction among students. 
It has to be not overcrowded. Besides, it has to be equipped with the required 
educational technology. 

 There has to be audio and visual technological tools in the foreign language 
classroom to assist listening and speaking courses. Further, there has to be separate 
English classrooms unlike the classrooms of the common courses. 

 There have to be a special foreign language classroom, audio and visual materials, 
and all the related technological opportunities to develop the foreign language 
acquisition of the students. 

Table 2 

The Owned Required Physical Facilities for a High Quality EFL Education 

Item  f % 
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Available  —  —  
Not available —  —  
Partly available 8 100.00 
Total 8 100.00 
 

 As it is clearly understood from Table 2, the informants (100.00) partly have the 
required physical facilities for a high quality EFL education. The following remarks represent 
the views of the informants. 

 We do not own the required facilities for a proper foreign language instruction in our 
school. For instance, we do not have a foreign language classroom and I carry all my 
materials to each class I have, which is not practical since it is too hard to carry the 
materials to different classes. I do not have a projector and I carry my laptop with me. 
Further, we have a common photocopy machine which is not enough in the school. I 
have not enough time and money to prepare or provide materials for my classes. 

 We have only one foreign language classroom but it is not enough for all the EFL 
teachers at school. Further, we supplied a computer and a projector by means of our 
own facilities, but they are not enough as well. 

 We supplied a computer and a projector by means of our own facilities since our 
school cannot afford them.  

 Although it is not enough for four EFL teachers, we have an EFL classroom in our 
school. 

 We supplied an EFL classroom by means of our own facilities, but I have to use it 
together with my three other colleagues, which makes it hard for a proper instruction. 
We do not have enough audio and visual tools as well as not having enough financial 
sources.  

 We are not overcrowded but we do not have technological devices in many of our 
classrooms. In some classes there are no audio and visual tools, while they are 
available in some other classrooms.  

 In some classes there is no required technological equipment, while it is available in 
some other classrooms.  

 We have some required equipment in our school. There are projectors at school but we 
have internet related problems. Further, the school building is too old. We need smart 
boards but we cannot attain them. We have overcrowded classes.  

Table 3 

The Possibility of Responding to the Required Physical Facilities for a High Quality EFL 
Education 

Item  f % 
Possible  1 12.50 
Not possible 2 25.00 
May be 5 62.50 
Total  8 100.00 
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 Table 3 simply illuminates that majority of the participants (62.50%) think that their 
related demands may be supplied. While some respondents (25.00%) think it is not possible to 
respond to their demands, 12.50 percent of the informants declared it possible. The pursuing 
remarks illustrate the views of the participants.  

 Since our school building was constructed in 50s, it cannot respond to our 
technological and physical demands. Further, our school cannot afford these needs. 

 I suppose it is not possible for now. 

 Although we are working at a socio-economically poor district— the so called 
suburbs, the authorities may respond to our demands.  

 Our institution can only respond to these requirements if supported financially buy the 
authorities. 

 These requirements may be extensively supplied as long as we have motivated students 
and parents.  

 I do not think that our institution has the required budget to respond to our needs.  

 We can supply such facilities only if we find sponsors to support us financially. 

 I do not think that the minimum required conditions for a proper EFL education can 
be achieved totally since our school is in a socio-economically poor environment, we 
have a very old school building, and the classes are highly overcrowded, but I believe 
some equipment can be provided as we did before.  

Table 4 

Other Conceptions towards the Required Physical Facilities for a High Quality EFL 
Education 

Item  f % 
Socio-economic reasons 1 14.29 
The need of well technologically and pedagogically  equipped classroom 
settings 

6 85.71 

Total  7 100.00 
 

 It is clearly observed from Table 4 that majority of the respondents (85.71%) declared 
the need of well technologically and pedagogically  equipped classroom settings, while a 
scarce emergence (14.29%) was detected with respect to socio economic reasons. The 
following sentences exemplify the views of the respondents.  

 If we had worked at a more socio-economically powerful environment, we could 
afford our demands by the help of the parents of our students and other sponsors. 

 A technologically well-equipped school educates more proficient EFL students. 

 For achieving a meaningful foreign language acquisition, a technologically well-
equipped school is a prerequisite.  
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 For a proper foreign language instruction, visual and audio materials or tools have to 
be available at the highest level, and I suppose it is not that hard in today’s world 
where normally there are limitless opportunities. 

 Since our EFL textbooks which are freely and extensively distributed by the Ministry 
of Turkish National Education all around Turkey are full of listening activities, we are 
in need of audio equipment. Further, English labs are required. 

 Since we teach EFL to very young learners, our classrooms have to be equipped with 
audio and visual materials. 

 Every school has to own at least a language lab which is equipped with the required 
technology and materials, and decorated properly for a high quality authentic foreign 
language instruction. 

Discussion and Conclusion 

 There have been countless needs analysis studies inquiring the needs of EFL learners 
in the related educational settings with respect to several dimensions (West, 1994; Long, 
2005; Khan, 2007; Brown, 2009; Kaewpet, 2009; Boroujeni & Fard, 2013). However, there 
seems to be not many studies focusing on the needs of learners with respect to their learning 
environments, and almost no study referring to the learning environments in the EFL/ESL 
settings. In the light of the stated matter, this study tends to discover the conceptions of state 
EFL teachers towards the physical states of their schools for an adequate English instruction. 
The picture drawn by the interview highlights that:  

 The learning environments of the schools in the socio-economically disadvantaged 
places in Turkey should be developed more by the authorities since they lack the 
required technological and pedagogical facilities for an excellent EFL instruction (also 
see Agasisti, Avvisati, Borgonovi, & Longobardi, 2021).       

 EFL teachers working in the socio-economically disadvantaged places in Turkey are 
in need of better learning environments for a more successful foreign language 
instruction (also see Rice, 2010). 

 One can easily comprehend from the overall results that EFL teachers working at the 
disadvantaged schools in Turkey do their best in terms of employing the facilities already in 
hand; however they need related support from the authorities in order to develop the learning 
environments of the students. This study may support the researchers in the related field, 
school administrators, educational authorities, and policy makers.  
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ABSTRACT 

Cambridge Online Dictionary defines handicapped as being not able to use part of your body 
or your mind because it has been damaged or does not work in the usual way, and adds that 
the term handicapped is now considered offensive by many people who prefer to say someone 
has a disability. Therefore, a handicapped person has some states that distinctly limit their 
capability to act psychologically, physically, or societally. However, it is crystal clear that 
there are particular competencies that many handicapped teachers have in order for 
accomplishing their missions or responsibilities. The idiographic approach refers to research 
objectives that emphasize a person instead of emphasizing or generalizing individual results 
to the overall population, which is also called nomothetic approach. However, the idiographic 
approach focuses on the unique, personal, or subjective experiences of a person 
phenomenologically, while the nomothetic approach focuses on statistical data. Single case 
studies may, for instance, be given as a sample of an idiographic approach since they supply 
an intricate intuition into a person. Based on an idiographic analysis, this phenomenological 
inquiry tries to discover the conceptions of a handicapped EFL teacher who works at a state 
high school in Adana, Turkey. The results of the study reveal diverse dimensions from the 
context of handicapped EFL teachers. The present study may supply valuable aid for the 
researchers focusing on the context or discourse of handicapped teachers in general or 
handicapped foreign language teachers in specific.   

Keywords: idiographic analysis, handicapped, English teachers   

Introduction 

 Ableism means discrimination against handicapped people based on the idea that 
natural abilities are preferable (Hehir, 2002). At its center, ableism derives from the belief that 
people with handicaps need to be fixed and called by their handicaps (Hehir, 2005). Just like 
other ideologies such as racism, ableism seperates the overall population into two groups as 
disabled and healthy (Storey, 2007). It involves terrible devastating stereotypes and 
generalizations of humans with handicaps (Hehir, 2007). Ableism is based on discrimination 
generally from healthy people against those with handicaps (Dolmage, 2017). This disability 
may be cognitive, physical, and emotional. The ableist perspective usually sees disability as a 
weak point, inability, shameful, incompetence, or disorder (Hutcheon & Wolbring, 2012).  

 Although some handicapped people wish their friends or other people to see beyond 
their handicaps to comprehend who they actually are outside their label, some people with 
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handicaps feel their handicap helps explain who they actually are as humans and helps 
develop them to perceive themselves more (Broderick & Lalvani 2017). Thus, disability can 
be indeed turned into an advantage and the concept does not reflect negative meanings. On 
the other hand, ableist perspectives may be generally related to exclusionist components 
(Petit-McClure & Stinson, 2019). Just like all disabled people, all disabled teachers deserve 
the chance to be supported while developing meaningful relationships with their students and 
colleagues (Kattari, 2015). Majority of people currently perceive ableism as a type of 
prejudice; however they are not able to perceive their own ableist actions in a professional 
context. Ableism and disablism are concepts that are employed to interpret disability 
prejudice. While disablism is the bias or discrimination against handicapped people, ableism 
is the discrimination favoring non-disabled individuals (Timberlake, 2020). Although the 
concepts may define the discrimination against handicapped people, the emphasis may be 
different. We can select one over the other term since it may depend on which dimension of 
prejudice we stress. However, neither is considered wrong nor can be employed 
interchangeably (Brown & Leigh, 2018).  

 A number of obstacles or difficulties emerge before people with handicaps who want 
to enter the teaching occupation in Turkey. These obstacles involve clichéd or stereotypical 
manners and worries about health to carry out or keep the standards of teaching as well as 
using educational technologies (Griffin, Peters, & Smith, 2007). As a result of these obstacles, 
it becomes very hard for the handicapped teachers to survive in the school or classroom 
setting. Not preferring disabled teachers leads schools to lose the variety that disabled 
teachers can provide the school (Kattari et al., 2020). Probably the most significant use of 
including disabled teachers in the classroom setting is that they supply a good role model for 
students about diversity and disability (Lynch, Simon, & Maher, 2020). High quality in 
education is managed by the quality of teachers and teaching as well as the students, not by 
seeing the handicaps of teachers or students. Just like the changing world, the teaching 
occupation is changing drastically. Thus, the teaching profession has to progress with these 
changes. In sum, opening teacher profession to disabled people can only upgrade the teaching 
and learning experiences for all those involved in the process (Ahead, n.d.). Accordingly, this 
phenomenological study tends to unearth the voice of a handicapped English teacher with 
respect to how her professional life as an EFL teacher is.  

Methodology 

APA defines idiographic as the comprehension of an individual case, as contrary to producing 
nomothetic common laws defining the average case which can be administered to the single 
case. These are two contrary terms in interpreting cognitive phenomena. An idiographic 
approach includes the detailed, concentrated study of just one individual or case to attain an 
intensive comprehension of that individual or situation, as contrary to the inquiries of the 
global dimensions of groups of people or situations. In this psychological approach, the 
individual human being is the unit of analysis. The idiographic method is appealing since it 
tends to portray a certain person stressing his/her distinctive behaviors and uniqueness, 
instead of forming a universal group of cognitive constructs that may be applicable to the 
overall population. This idiographic study examined the conceptions of a handicapped EFL 
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teacher who works at a state vocational high school in the city center of Adana, Turkey. The 
teacher is a female in her 40s and has disabled legs. A semi-structured interview designed by 
the researcher was utilized to collect the required data. Thus, this qualitative and 
phenomenological research paper investigates the voice and views of a handicapped English 
teacher to raise awareness both in Turkey and international platforms. 

Findings and Results 

 The following narrations, experiences, discourses, and practices that the handicapped 
English teacher has provided illuminate the related conceptions. 

Identity 

How do you describe yourself and your identity as an English teacher?  
I try to do my job even if the conditions are not comfortable for me as a handicapped teacher. 
Further, I try hard to educate my students in any circumstance in order to teach them 
something and to make them beneficial citizens for their country. My only aim is to be happy 
in life, and my job as an English teacher makes me happy as well. 

Social issues  

a. Do you think handicapped English teachers are at a disadvantage in the society and 
school environment? What are these issues? 

Yes, I think the handicapped English teachers involving me are at a disadvantage in 
the society and school environment. Our conditions are not convenient and we do not 
feel safe accordingly. Further, we work in difficult conditions at school since there are 
no regulations or rehabilitations for us. For instance, since there is no elevator in our 
school, I have really hard and sweating times climbing up and down the stairs.  

b. What kind of problems do you meet as a handicapped person when you teach English? 
The classroom design and the order of the desks have never rehabilitated or designed 
according to our physical needs as handicapped teachers. Further, I often insist on 
having my courses on the 1st floor and the school administration has sometimes 
ignored my demand and arranged my courses on the upper floors.  
 

c. Do you feel marginalized in the society in a broader scope and in the school in a 
narrow scope? 
I feel marginalized both in the society in a broader scope and in the school in a 
narrow scope. At school, for instance, I and the other handicapped teachers 
experience the negative effects of being handicapped. Since we are handicapped, the 
students do not behave well and listen to our words. Thus, there are behavior 
disorders in our courses. Sometimes, the noise in the classroom really irritates me. 
Besides, when the students are not pleased with us, they call us bad words such as 
one-armed or teacher the lame. This really ruins my soul.   

d. What do you think of parents’ views and attitudes towards you? 
I think the parents’ attitudes towards us are all negative compared to their children.  
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e. Do you share your experiences with other handicapped and non-handicapped English 
teachers? (Whatsupp group, blog, forum…) 
I share my experiences with other handicapped and non-handicapped English 
teachers, but not by means of Whatsupp group, blog, or forum.  

f. Do you have contact with other international English teachers? 
Unfortunately, I have no contact with other international English teachers. 

g. Do you feel marginalized in the society in a broader scope? 
I feel marginalized in the society in a broader scope since the society ignores us and 
they tend not to respect us.  

Political and Administrative issues  

a. What solutions do school administrators find for you as an English teacher? 
Let alone finding solutions for us as an English teacher, school administrators 
represent a kind of discrimination towards us by not involving us in any social 
activity. 

b. What do you think of the policies of the Ministry of Education towards handicapped 
teachers? 
The government applies positive discrimination when employing us. For example, 
they give us more grades in the exams of employment. However, after supplying us a 
job, they do not inquire our conditions.  

c. Do you think you have voices in English language teaching and the society or the 
ministry of Education and the policies that include you all? 
Of course, not.  

d. What do you think of your work load?  
My workload is not heavy.  

Teaching/Learning Environment 

a. How do your colleagues treat/approach you? 
They treat me so well. I have never experienced any negative approach towards me. 

b. What advantages do you think you have when you teach English and work in the 
school? 
I do not think that I have any advantage when I teach English and work in the school. 

c. Can you access technology effectively in the classroom setting? 
Unfortunately, we do not have such facilities at school. 

d. What teaching strategies have you developed based on your experiences? 
I teach songs. I give homework. I make students role-play the film dialogues in 
English. 

e. What learning and teaching environment would be ideal for you? 
I want to practice speaking but I do not have the chance. 

f. Do you feel marginalized in the school in a narrow scope? 
Yes, I really feel marginalized at school since the students and directors ignore me. 

g. Do you think you need an assistant when you teach English? Why or why not? 
I think we need to teach our lessons as two teachers just like it is in special education.  
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h. What do students think of you? 
They ignore me. They do not listen to me since I am handicapped.  

i. Do you feel any kind of (positive or negative) discrimination at school? 
Yes, I do feel really negative discrimination at school. This is represented by the 
school administration. They always ignore me. 

j. Do you think there would be a difference how a handicapped English teacher teaches 
learners and a non-handicapped English teacher teaches? What would be the 
differences? What extra strategies would handicapped English teachers cope up with? 
The handicapped teachers should know about their students more and they should 
make their handicap an advantage by means of good communication and cooperation. 

Personal experiences and Self-Development  
a. Do you read academic articles about how handicapped English teachers teach in other 

countries? 
Unfortunately, I do not read academic articles about how handicapped English 
teachers teach in other countries. 

b. Please give some specific experiences that you find important in your teaching and 
school? 
I think I have no specific experience that I find important in my teaching. 

c. Please tell us one of your typical days. (from home to school/from school to home) 
I get up in the morning and go to school. However, I feel very bad when the students 
do not listen to me. 

d. Do you receive in-service training? 
Unfortunately, I do not receive any in-service training.  

Scenarios:  (political, administrative, personal, academic)  
a. If I were the minister of the national education, I would carry out significant 

rehabilitations and innovations for the handicapped English teachers to work in a more 
comfortable or convenient atmosphere. 

b. If I were the school administrator, I would take strict precautions to terminate the 
obstacles of the handicapped English teachers. I would plan their lesson plans 
regarding their difficulties. Further, I would design the school accordingly for them.   

c. If I, as an individual, had the chance, I would join my courses with an assistant 
teacher.  

d. If I wanted training regarding English language teaching, it would be about ELT 
because I love my job.  

Discussion and Conclusion 

 Numerous studies on handicapped children or students have been conducted in the 
related field (Cook, Scruggs, Mastropieri, & Casto, 1985; Weeks & Gaylord‐Ross, 1981; 
Johnson, D. W. & Johnson, R. T. 1980; Madden & Slavin, 1983; Wehman, Kregel, & Barcus, 
1985; Ysseldyke, Algozzine, & Epps, 1983). Further, the related perceptions of teachers 
towards handicapped students were also extensively inquired (Stephens & Braun, 1980; 
Gersten, Walker, & Darch, 1988; Stoler, 1992; Aloia, Knutson, Minner, & Von Seggern, 
1980; Rizzo, 1985; Olivier & Williams, 2005; Williams & Algozzine, 1979). However, there 
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seems to be not enough study examining the cases of handicapped teachers in the related 
literature. Accordingly, this paper tries to find out the states of handicapped EFL teachers in 
Turkey. The picture drawn by the interview highlights that:  

 The handicapped EFL teacher is exposed to many difficulties in her working 
environment as a result of the lack of convenient physical environment for the 
disabled, the mobbing carried out by the school administrations, problems in 
classroom management, and having no related support from the school administration 
(also see Pritchard, 2010).     

 The handicapped EFL teachers should be assisted by related policies, innovations, and 
regulations represented by the authorities (also see Ware, Singal, & Groce, 2020). 

 The parents and students should be trained accordingly to have the awareness of how 
to approach properly to the handicapped citizens in the society (also see Wanders, 
Dijkstra, Maslowski, van der Veen, & Amnå, 2021).   

 It is easily understood from the results of the study that the handicapped teachers 
experience various problems in schools in Turkey. These problems may be attributed to 
background inadequacies of the school environment as well as the psychological factors 
resulted from the ignorance of the public as to the related issue. Accordingly, the Ministry of 
Turkish National Education, the Council of Turkish Higher Education, Education Faculties, 
school administrations should take the required precautions to rehabilitate the working 
conditions of the disabled teachers. The psychology of the disabled teachers can only be 
mended by taking such precautions. This research paper may stand as a great source for the 
researchers in the related field. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the documentational genesis processes of primary 

school mathematics teacher candidates. The participants of the research are four primary 

mathematics teacher candidates. Volunteering was taken as a basis in the selection of 

participants for the study. Observations were made about the lessons prepared by the pre-

service teachers within the scope of a lesson, and interviews were conducted on how the 

students planned their lessons. As a result of observations and interviews, it is aimed to shed 

light on how pre-service teachers plan to become a teacher with their prior knowledge before 

they start their profession. 

As a result, pre-existing beliefs about how mathematics should be taught and their own 

student experiences were influential in the document creation processes of the pre-service 

teachers. In addition, it was observed that they reflected the strategies of going from easy to 

difficult and from simple to complex, which they learned in the field teaching lessons. 

However, it is one of the interesting results of the study that the category of "revising the 

lesson according to the understanding of the students", which is observed in experienced 

teachers (Baştürk-Şahin, 2015), did not appear in the teacher candidates. 

Keywords: Documentational Approach to Didactics, documentational genesis, mathematics 

teacher candidates. 

INTRODUCTION 

Mathematics education aims to enable individuals to understand life correctly and to find 

rational solutions to the problems they may encounter in daily life. To be fully expressed, the 

main objectives of mathematics education can be expressed as "developing problem solving 

skills, gaining reasoning skills, using mathematics in communication and developing a sense 

of value regarding mathematics" (Altun, 2014). It is also an important task for teachers to 

train students in line with these goals. In order to fulfill this task in a changing and developing 

world, teachers use both written, oral and digital resources and constantly update their 

knowledge from these sources in order to prepare learning environments that will facilitate 

students' learning (Pepin et al., 2017). These resources that teachers use stand out as tools that 

can explain their professional development (Pepin, Gueudet & Trouche, 2013). It is seen that 
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teachers' ability to make professional touches on the resources they use and the way they use 

them in line with their professional development has increased. For this reason, it is important 

to examine these resources and their usage patterns that reveal the professional development 

of teachers. Gueudet and Trouche (2009) put forward the theoretical framework of 

“Documentational Approach to Didactics” to examine the resources of teachers and their 
usage. Thus, by addressing the way teachers use their resources, they named the new plan 

they created as a document. 

Mathematics teacher candidates should be taken into a serious consideration, because they 

will be future teachers and they are in the beginning of their career. So the resources they use 

in the beginning of their career are very important to be able to see the documents created 

from them.  

For these reasons, the aim of the study is, to be able to understand how teacher candidates 

decide to choose their resources, to understand how they organize their resources.  

Theoretical Framework 

“Documentational Approach of Didactics” (DAD) is a theoretical framework that allows 

examining not only digital resources, but all kinds of resources that teachers can use (Gueudet 

& Trouche, 2009). So, in this study, this framework was found appropriate for the aims.  

Figure 1 

Documentational Approach of Didactics (Gueudet & Trouche, 2009)  

 

According to figure 1, DAD proposes that there is a relationship between teacher and the 

resources used (Gueudet & Trouche, 2009). This relationship can be explained by the 

instrumentation and instrumentalization processes. By these processes, teacher can create new 

documents from her resources. There are some crucial concepts that should be taken into 

consiredation for a documentational genesis; resource, document and utilization schemes. 

Briefly, these concepts can be defined as follows:  

A Resource contains everything the teacher can use in the teaching. 

A Document contains resources that the teacher has recreated by selecting, using, and 

organizing with utilization schemes. 

Utilization schemes are similar behaviors shown for the same class of situations.  
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METHOD 

In this study, qualitative research methods are utilized. Reflective investigation which is 

recommended by the researchers is adopted in the data collection. Reflective investigation has 

some principles to make sure the investigation process is detailed and deep. These principles 

are;  

 Long term follow up 

 In and out of class follow up 

 A grand collection of the materials that used and created 

 Reflective follow up 

Participants 

The participants of the study are four mathematics teacher candidates nick named; Elif, 

Merve, Kayla, Akay. These participants selected according to criteria sampling method. The 

criteria are being willing to share and open their resources, being willing to participate in the 

study and volunteering for preparing assignments that require extra preparation of lessons.  

Data Collection Tools 

In this study, because the resource systems of the teacher candidates are aimed to determine, 

the schematic representation of resource system (SRRS) diagrams are examined. The SRRS 

diagram is a diagram that is clear for the teacher candidates, because they structured the 

diagram. But it is not clear or structured for the researchers. Teacher candidates draw their 

diagrams and mentioned their aims to use them.  

Another data collection tool is a non-structured interview which is held during the drawing 

process of the SRRS diagram. In this interview, the researchers tried to understand the 

diagram and asked some questions for this reason.   

Data Analysis 

Content analysis is utilized in the data analysis process. The diagram also analyzed with the 

help of the interview data.  

FINDINGS 

Merve’s SRRS Diagram and Her Interpretations  

Figure 2 

Merve’s SRRS diagram 
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As seen in the figure 2, Merve has classified her resources as three branches: introduction 

tasks, tasks for concepts and exam preparation.  

She mentioned that she used teacher guiding books, official textbook and official workbook 

as the introduction resources. Moreover, she mentioned that she used her university textbook 

as a guide for the teaching of the concepts and to implement the mathematical tasks such as 

Balance Model task.  

She mentioned that she used two different books of two different publishers for the exam 

preparation.  

Kayla’s SRRS Diagram and Her Interpretations  

Figure 3 

Kayla’s SRRS diagram 
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As seen in figure 3, Kayla mentioned that her first resource is the mathematics education 

textbook which is a university textbook for mathematics education. After then, she mentioned 

that she tried to understand the borders of the subject and then she researched about the 

subject.  

An interesting point is, Kayla used academic articles for her teaching. And she classified the 

different views about the subject and made a choice about her own teaching.  

Then she mentioned the internet sites that she utilized. She also, mentioned that she used the 

lesson plans in foreign languages and she used translation programs to understand them.  

Elif’s SRRS Diagram and Her Interpretations 

Figure 4 

Elif’s SRRS diagram  
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As seen in figure 4, Elif mentioned that she used the mathematics education textbook to see 

how to implement mathematical tasks. Also, she mentioned that she used internet resources to 

understand how to do the introduction to the subject. She mentioned that she used official 

textbook and workbook with the two books of two different publishing in order to prepare the 

exams.  

Akay’s SRRS Diagram and His Interpretations 

Figure 5 

Akay’s SRRS diagram 

 

Akay, mentioned that he used mostly internet resources for the preparation of his lessons. He 

mentioned that he looked up to EBA, other teachers’ presentations on the subject and he took 
some tasks from internet resources.  

He also mentioned that he used social media groups for the related tasks. He also mentioned 

that he used the mathematics education book, which is used before in their university lessons 

about mathematics education.  

CONCLUSION AND DISCUSSION 

In conclusion, it is found that some common points are detected in the SRRS diagrams. For 

example, all pre-service teachers benefited from internet resources while preparing their 
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lessons. In this internet era, it is thought as predictable for them to research their subjects from 

the internet.  

All pre-service teachers used the textbooks taught at the university while preparing their 

lessons. This is also a predictable result for this study, because the teacher candidates have 

their only information about the lesson is their university lessons. That’s why they use their 

university textbook for mathematics education.  

It was observed that two of the teacher candidates benefited from EBA, and two of them did 

not benefit at all. This is actually a surprising result. Because, EBA is a network that 

mathematics teachers can share their lesson plans and other works.  

It was observed that all of the pre-service teachers used the resources used by their advisors in 

the teaching practice course. This is also a very informative result for mathematics teacher 

education. Because, it shows that teacher candidates are highly affected from their advisors in 

the teaching practice.  
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ABSTRACT 

The skill of "noticing" is a skill that cannot be observed directly from the outside, but is very 

important for the effectiveness of mathematics education. It has been reported in the literature 

that mathematics teachers' ability to notice students improves over time. However, studies on 

mathematics education researchers are scarce. Studies are also aimed at examining the 

students' awareness skills of mathematics education researchers. However, considering that 

researchers generally observe teachers in their studies and reveal the inferences they make 

about them, it is thought that it is important to examine the noticing skills of mathematics 

teacher education researchers. For this reason, it is thought that a teacher education researcher 

working with mathematics teachers will contribute to the literature by examining her own 

awareness skills of mathematics teachers. In this context, the aim of the research is to reveal 

the self-recognition skills of a mathematics education researcher by examining the schemas 

related to the inferences made by examining the lessons of mathematics teachers. The 

research was designed as an auto-ethnography study, one of the qualitative research methods. 

The reason for choosing this design is that it is intended to examine and discuss in detail a 

researcher's schemas of her own noticing behavior. The inferences that the researcher made 

by following four mathematics teachers were examined and a content analysis was made. The 

researcher examined mathematics teachers in the context of the way they reflect mathematical 

literacy in their lessons. In the content analysis, both the schemas owned by the researcher 

were determined and these schemas were classified in accordance with the theoretical 

framework put forward by Amador (2021). As a result of the analyzes, it was seen that the 

researcher was at the level of noticing "Strong and supported by evidence" in recognizing 

situations related to mathematical competencies. 

Keywords: Noticing skills, noticing levels, teacher training. 

INTRODUCTION 

In the literature, noticing is described differently, however, it has been common for 

researchers to define noticing based on the expertise with the skill. According to most of the 

researchers, professional noticing is the ability to understand the aspects of student 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 299



mathematical thinking and make interpretations about those aspects to be able to make 

instructional decisions (Jacobs et al., 2010; Kaiser et al., 2015; Van Es and Sherin, 2008). 

Also, Jacobs and Spangler (2017, p.771) mentioned that „„Mathematics teachers need noticing 
expertise to detect and make sense of instructionally important features in complex classroom 

environments‟‟. In the literature, most researchers have focused on prospective or practicing 

teacher noticing, but, there are less attention given to mathematics teacher educators‟ (MTEs) 
noticing skills.  

Noticing is described differently by different researchers, so there are different definitions and 

scales for it. Jacobs et al. (2010) classified the noticing of mathematical thinking on a three-

point scale, describing the levels as; limited, lacking or robust. Van Es (2011) also created a 

framework with four levels of noticing. She mentioned also the descriptions of all the levels 

by means of the presence and absence of evidence. These frameworks are about teachers‟ 
noticing of students, but Amador (2021) created an analytical framework that focused on the 

MTEs‟ noticing skills. This framework is based on the existing frameworks but has a new 
aspect of its own. With its three analysis steps, it allows the researchers to determine the 

noticing skill accurately. In this study, as a framework, the framework created by Amador 

(2021), who combined the theoretical frameworks put forward by Van Es (2011) and Jacobs 

et al. (2010), was used. It was thought that this framework, which was used by teacher 

educators to reveal their noticing skills for students, could also be used to reveal their noticing 

skills for teachers.  

As a result of the lack of frameworks on the noticing skills of MTEs in the literature, there are 

not many studies aiming to reveal the noticing skills of MTEs. Therefore, it is thought that 

this study will contribute to the literature.  

In this study, the research problem is; 

To what extent does a MTE‟s evidence and interpretations on mathematics teachers' teaching 

overlap?  

Framework 

To analyze MTEs‟ noticing, Amador (2021) suggested a three-step analysis process. In the 

Step 1, she suggested to determine MTEs noticing based on whether or not they included 

evidence or an interpretation in their response. In this step, the intent is not to determine the 

relationship between the evidence and the interpretation. After completing the Step 1, if a 

response is coded as lacking or limited, the coding should be stopped. In the step 1, if a 

response is coded as robust, then the coding should be continued to the Step 2 and Step 3.  

Table 1 

Step 1 of the Noticing Framework of Amador (2021, p.11) (to determine the presence of 

evidence or interpretation) 
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In the Step 2, the purpose is to determine the type of evidence included for noticing responses 

coded as robust. In this step, the responses should be identified according to: (a) a description 

of what student said or did, (b) a transcript or quote of what the student said, and/or (c) written 

student work. Then the coding should be continued to Step 3.  

In the Step 3, the purpose is to determine the relationship between the interpretation and 

evidence presented. By this determination, is aimed to describe robustness of the evidence-

interpretation relationship.  

Table 2 

Step 2 and Step 3 of the framework of Amador to determine the relationship between 

evidence and interpretation (2021; p.11) 

 

METHOD 

Qualitative research methods were used in the research since it was aimed to examine and 

interpret the inferences made by a MTE about the lessons of the teachers. Auto-ethnography, 

one of the qualitative research methods, was adopted.  
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Auto-ethnography is a type of research in which the author reflects herself/himself and, using 

writing, seeks to explore an anecdotal and personal experience and connect that 

autobiographical story to broader cultural, political and social meanings and understandings. 

According to Maréchal (2010), "autoethnography is a research form or method that includes 
self-observation and reflexive research in the context of ethnographic fieldwork and writing" 

(p. 43). 

Adams, Jones, and Ellis (2005) "Autoethnography is a research method that uses a 

researcher's personal experience to describe and critique cultural beliefs, practices, and 

experiences. It acknowledges and values a researcher's relationships with others. . . . it shows 

people in the process of deciphering the meaning of their struggles'.  

In this research, the MTE reflected her own experience with the mathematics teachers and 

both the researchers, analyzed MTEs‟ interpretations according to the framework. 

Participants 

In this study, one of the researchers is the participant as she is an MTE for eight years in the 

university. She shared her experiences and her inferences towards four mathematics teachers 

that were her students in the university.  

Data Collection Tools 

First, the lessons of four mathematics teachers were video-recorded. Then the participant 

MTE watched and made her comments about the points she noticed. After that, she used her 

previous field notes about the lessons observed. And made more inferences about her 

previous comments and present ones.  

Data Collection Process 

In the data collection, both researchers worked together. The participant MTE has reflected 

her experience and her interpretations about what she noticed for mathematics teachers. First, 

she observed the lessons of the mathematics teachers. Then she examined her field notes 

about the lessons and made her interpretations about the lessons and the teachers. And the 

other researcher, asked specific questions to be able to make sure that the MTE has shared her 

opinions in a detailed way.  

Data Analysis 

Data analysis was made according to Amador‟s (2021) framework. First the presence of 

evidence was determined. After then, if the evidence is present, the relationship between the 

evidence and interpretations were determined.  

FINDINGS 

When the findings were examined, it was seen that all the states of noticing were presented by 

showing evidence and interpreting them in a logical way. This was an expected result 

because, the MTE is experienced about observing and qualitative coding.  
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When analyzed according to the second and third steps, it is seen that the MTE‟s ability to 
recognize situations involving mathematical competences required by mathematical literacy, 

which is her field of study, falls into the "robust with strong evidence" class. In addition, in 

some cases, it has been observed that the teacher has noticing skills that fall into the 'strong 

but partially supported by evidence' class. 

As examples to the “robust with strong evidence”, MTE‟s notes and interpretations were as 
follows:  

MTE‟s note: “The teacher can evaluate the different answers to the ML question he asked, 

according to the correct explanations of the students.” 

MTE‟s interpretation: “Even if it is different from the one asked in the question, the student 

accepts the answer as correct if he/she gives a correct explanation. For example, in the 

elevator question, some of the students accepted the solution as correct because they 

explained their thoughts correctly and calculated correctly, although they calculated the time 

from the moment the teacher went down, from the door. This shows that the teacher cares 

about students gaining reasoning competence” 

Also, another example to robust noticing with strong evidence is:  

MTE‟s note: “The teacher defines the prime number by using the Multiplier Flower activity 

and the Sieve of Eratosthene activity together. He cares that the definition is compatible with 

the activities. He warns students to make inferences.” 

MTE‟s interpretation: “First, with the factor flower activity, it finds how many factors both 

prime numbers and other numbers have. Then, without any definition, he makes the sieve of 

Eratosthene activity. He wants them to find the common property of these numbers. Then he 

returns to the multiplier activity and reminds him. Students say only 1 is different. It also 

deletes this number. He checks the students' definition. It serves to reason.” 

MTE‟s some comments were in the class of „robust with moderate evidence‟. One example 
for such situations is:  

MTE‟s note: “The teacher explains that the number 2 is the smallest prime number through 

the definition. He gives the definition himself. It may be adopting a teaching based on 

definitions.” 

MTE‟s interpretation: “The teacher says, 'Let's look at the definition, it is greater than 1, then 

1 cannot be the smallest prime number, 2 will be the smallest prime number.' Since he gave 

this rule based on the definition and gave the rule himself at the beginning, I think that the 

teacher gains the concepts by making use of the more traditional method of definitions.” 

Another example for a „robust with moderate evidence‟ situation is:  
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MTE‟s note: “At the beginning of each lesson, the teacher asks the students to tell the 
numbers one by one and tell them whether they are prime or not. At the beginning of each 

lesson, he does this for all students, as if asking them to memorize it.” 

MTE‟s interpretation: “The teacher spends about half of each lesson doing questions and 
answers for all the students. I thought he did this to get students to memorize prime numbers. 

He made everyone do it over and over again, as if he wanted to do this memorization process 

in the classroom at that moment.” 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

In conclusion, In this study, it was seen that the mathematics teacher educator generally had 

strong noticing skills based on solid evidence. This situation has been described by Mason 

(2002) as "productive". Because, based on a logical evaluation, it is much more meaningful 

than non-evidence-based instant evaluations. 

In this way, it is thought that increasing the number of studies by teacher educators that will 

reveal their own awareness skills will contribute to the literature (Amador, 2021; Van Es, 

2011). 
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ÖZET  

Sağlıklı örgüt kültürü ve örgüt iklimi, çalışanların örgüte bağlılığını ve performanslarını 
artırmaktadır. İletişimin düzgün kurulduğu, adil ve güvenilir örgütlerde çalışanların 
memnuniyet ve mutluluğu da artacaktır. Bu nedenle çalışanların adalet ve güven kavramlarına 
ilişkin görüşlerinin alınması önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda artan adaletsizlikler, 
toplumda güven duygusunun azalması, adalete duyulan güvenin gün geçtikçe zayıflaması 
örgütsel adalet ve örgütsel güven kavramlarının ele alınması gerekliliğini doğurmuştur. Bu 

çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin 
örgütsel adalet ve örgütsel güven kavramlarına yönelik görüşlerini derinlemesine incelemek 

amaçlanmaktadır. Çalışma grubu 12 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler yarı-yapılandırılmış 
görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşmeler izin dâhilinde ses kaydına alınmış ve daha 
sonrasında görüşmeler yazıya aktarılmıştır. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler adalet kavramını; haklıya hakkını vermek, eşit davranmak, 

adil davranmak, hakkın doğru şekilde verilmesi, hak ve hukuka uygunluk, doğruluk ve 
dürüstlük ile koşulların göz önünde bulundurulması şeklinde tanımlamışlardır. Örgütsel adalet 
kavramını ise kurum içerisinde adil olunması, eşit davranılması (ayrımcılık yapılmaması) ve 

kurumdaki kişilerin adalet anlayışı şeklinde tanımlamışlardır. Katılımcılar örgütlerde adaletin 
sağlanmasının koşulu olarak herkese eşit ve adil davranılması gerektiğini, görevlerin, ödül ve 
cezaların hakkaniyetli dağıtılması gerektiğini, kurallara ve liyakate önem verilmesi 
gerektiğini, demokratik iletişimin sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar 
güven kavramını; inanmak, emin olmak, inanç, doğruluk, dürüstlük, sadakat, samimiyet gibi 

kavramlarla açıklamışlardır. Katılımcılar örgütsel güvenin dürüstlük, doğruluk, samimiyet ile 
adalet ve eşitliğin sağlanmasıyla oluşturulabileceğini söylemişlerdir. Katılımcılar son olarak 

örgütlerde adalet ve güven olmadığında verimin düşmesi, kurumdan uzaklaşma, başarının 
düşmesi, motivasyonun düşmesi, örgütte çekişmelerin olması, tayin isteme, gruplaşma, 
mobing olaylarının artması, örgüte bağlılığın düşmesi, iş mutsuzluğunun artması, örgütte 
dedikodu/iftira olaylarının artması, kişilerin birbirlerine karşı kötü düşünmeye başlaması, 
örgütsel sinizm ve öfke problemlerinin meydana gelmesi gibi sorunların yaşanacağını 
belirtmişlerdir.   
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Öğretmen Görüşleri 
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ABSTRACT 

A healthy organizational culture and organizational climate increase the commitment and 

performance of employees to the organization. Employees' satisfaction and happiness will 

increase in fair and reliable organizations where communication is established properly. For 

this reason, it is important to get the opinions of the employees on the concepts of justice and 

trust. Especially in recent years, the increasing injustices, the decrease in the sense of trust in 

the society, the weakening of trust in justice day by day necessitated the concepts of 

organizational justice and organizational trust to be addressed. In this research, it is aimed to 

examine in depth the views of teachers working in schools affiliated to the Ministry of 

National Education on the concepts of organizational justice and organizational trust. The 

study group of this research consists of 12 teachers. The data has been obtained with a semi-

structured interview form. The interviews have been audio-recorded with permission, and 

then the interviews have been transcribed. The analysis of the data has been carried out with 

the descriptive analysis method. Teachers define the concept of justice as giving the right to 

the right, acting equally, behaving fairly, giving the right correctly, complying with the right 

and the law, honesty, and honesty, and considering the conditions. The concept of 

organizational justice, on the other hand, is defined as fairness, equal treatment (no 

discrimination) and the understanding of justice of the people in the institution. The 

participants have stated that as a condition of ensuring justice in organizations, everyone 

should be treated equally and fairly, duties, rewards and punishments should be distributed 

fairly, rules and merit should be given importance, and democratic communication should be 

ensured. In addition, the participants have explained the concept of trust as believing, being 

sure, belief, truthfulness, honesty, loyalty, and sincerity. The participants have said that 

organizational trust can be created by providing honesty, sincerity, justice, and equality. 

Finally, when there is no justice and trust in organizations, they would experience problems 

such as the decrease in efficiency, alienation from the organization, decrease in success, 

decrease in motivation, conflicts in the organization, request for appointment, grouping, 

increase in mobbing events, decrease in loyalty to the organization, increase in job 

unhappiness, increase in gossip/slander events in the organization, starting to think badly 

about themselves, organizational cynicism, and anger problems. 

Keywords: Organizational Justice, Organizational Trust, Teachers' Views 

 

 

 

GİRİŞ 

Örgüt, belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak için birlikte çalışan insanların oluşturduğu 
topluluğa verilen addır. Örgüt kültürü ise örgüt açısından baskın değerlerdir (Sönmez, 2006). 
Örgüt kültürü, bir grup insan tarafından paylaşılan ve aynı zamanda yeni üyelere de aktarılan 
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anlayışlardır. İnsanları uygun olan ve uygun olmayan davranışların farkına varmalarını 
sağlamak için yönlendiren varsayımlar, değerler ve inançlardır (Kasalak, 2020). Örgüt 
kültürü, ulusal kültürden etkilenen, örgütteki üyelerce oluşturulan ve kabul gören, çalışanların 
başarılarını artıracak ve onlara yol gösterecek, örgüte olan bağlılıklarını artıracak yazılı 
olmayan değerler bütünüdür. Örgüt kültürü devamlıdır. Örgüt kültürü yavaş değişime 
uğrarken örgüt iklimi çalışanların geçici tutumlarına ve hislerine bağlı olarak, şartlar 
değiştikçe değişmektedir (Kayış ve Gülcan, 2020). Örgüt iklimini belirlemek için özerklik, 
işbirliği, destek, fark edilme, baskı, yenilikçilik, adalet ve güven boyutlarına odaklanmak 
gerekmektedir (Aksoy, 2006). 

Okullarda yönetici ve işgörenlerin ortak davranışlarda bulunmasını sağlayan temel unsur okul 
kültürüdür. Okuldaki bütün işgörenlerin aynı inanca sahip olması, örgütte herkesin katılacağı 
ortak bir kültür oluşturmakla mümkün olabilir. Öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer 
personellerin iletişimiyle ortaya çıkan etkileşim, okul kültürünün belirleyicisidir (Şahin Fırat, 
2010). Okul kültürü okulun gelişimindeki en önemli araçtır. Bir okulun daha yüksek 
uyumluluk, esneklik ve üretkenliğe sahip olması okul kültürüyle ilişkilidir. Okul kültürü ile 
öğretmenlerin mutluluğu, organizasyonel kararlılığı ve öğrencilerin başarıları arasında sıkı bir 
ilişki bulunmaktadır (Ali, 2017). Okullarda olumlu kültür, örgütsel başarı ve etkiliği 
artırmaktadır. Okul kültürü ile çalışanların verimliliği, iş doyumu, güdülenmesi, adanması ve 
işbirliği arasında ilişki olduğu görülmektedir (Şahin, 2011). 

Güçlü kültüre sahip okullarda insanlar kendilerini daha iyi ve motive edilmiş hissederler. 
Bireyler değişikliklere açık ve özgüvenlidirler. Güven, paylaşım ve değer verme duygusu ön 
plandadır. Üyeler birbirlerine karşı yüksek beklenti içindedirler ve örgütte iş birliği ruhu 
vardır. Üyeler sorunlarını birbirleriyle rahatlıkla paylaşabilirler. Ortam, bireylerin kendilerini 
yenilemelerine uygundur. Gelenek ve âdetler, öğrenci başarısını arttırıcı, öğretmen ve 
velilerde sorumluluk bilincini kuvvetlendirici şekildedir (Demirtaş, 2010). 

Bünyelerinde zayıf kültürü barındıran okullarda ise; yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli 
arasındaki bağlar zayıftır. Diyalog zayıf, motivasyon düşüktür. Üyelerin birbirlerine karşı 
başarı beklentisi düşüktür ve üyeler arasında sevgi-saygı azalmıştır. Okul kültürü zayıf olan 
okullarda üyeler arasında kuşku ve düşmanlık hisleri yaygınlaşır, yıkıcı çatışmalar artar, 
koordinasyon bozulur (Özdemir, 2006). Bu da beraberinde örgüt içi çatışmaları ve performans 
düşüklüğünü getirir. Çatışmaların olduğu kriz dönemlerinde haberleşme ve iletişimin sağlıklı 
bir şekilde sağlanamaması, bilgilerin doğru bir şekilde toplanamaması ve çalışanların psiko-

sosyal durumları örgüt ikliminin değişmesine sebep olmaktadır. Değişen iklim; moral, 
motivasyon, haberleşme, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet ve örgütsel güven gibi 
davranışları önemli ölçüde etkilemektedir (Öztaş, 2005). 

Toplumumuzda gittikçe artan adaletsizlik ve güvensizlik duyguları örgütsel adalet ve örgütsel 
güven kavramlarının önemini gözler önüne sermektedir. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte 
eğitimde eşitsizliklerin olacağı düşüncesinin (evrensel.net) yayılması, toplumda “adaletsizlik 
ve geleceksizlik” gibi temel güvensizlik duygusunun (evrensel.net) artması, pandemide 
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geleceğe olan umutsuzluk kadar sisteme olan güvensizliğin de artması (tr.sputniknews.com) 
adalet ve güven kavramlarının ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada Millî Eğitim 
Bakanlığı’nda görev almakta olan öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven 
kavramlarına yönelik görüşleri sorgulanacaktır. Bu çalışmayla birlikte öğretmenlerin adalet ve 
güven kavramlarına ilişkin algıları ortaya konulacağından çalışmanın önem arz edeceği 
düşünülmektedir.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Bu başlık altında sırasıyla; örgütsel adalet kavramının tanımı ve örgütsel güven kavramının 
tanımı üzerinde durulmuştur. 

Örgütsel Adalet  

Adalet kavramı, hak kavramıyla birlikte anılmakta olup çalışanların güven ve güvenilme ile 
ilgili duygularını açıklayan bir çerçevedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde adalet; hak ve 
hukuku gözetme, yerine getirme anlamını taşımaktadır. İnsanların aynı ortamda uyum içinde 
yaşaması için adalet vazgeçilmez bir olgu olarak görülmektedir (İyigün, 2012). Adalet, insan 
ilişkilerini etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların görev 
dağılımında ve bu görevlendirmelerden sağlayacakları maddi-manevi kazançlarda adil ve 
tarafsız olunması örgüt açısından büyük önem taşımaktadır. Örgüt içerisinde gerçekleştirilen 
görevlendirmeler, personel seçme ve yerleştirmeleri, karar alma ve çalışanları ödüllendirme 
gibi birçok örgütsel konuda adalet kavramının yeri büyüktür (Açıl, 2020). Adaleti gösteren 

unsurlar; “eşitlik”, “karşılıklılık” ve “rasyonellik” olarak ifade edilebilir (Cihangiroğlu ve 
Yılmaz, 2010).    

Çalışma ortamlarında adaletin rolünü tanımlayabilmek için “örgütsel adalet” olarak 
isimlendirilen yeni bir kavram kullanılmaya başlanmıştır. Örgütlerde adalet, ödül ve cezaların 
nasıl verileceğine yönelik olan kurallar ve sosyal normlardır (Yıldırım, 2007). Örgütsel adalet 
terimi, iş yerlerindeki adaletin etkisini ortaya çıkarmaya yönelik kullanılmaktadır. 
Çalışanların iş yerinde ne kadar adil olunduğu konusundaki algılarını ve bu algıların örgütler 
açısından sonuçlarını ele almaktadır (İşcan ve Sayın, 2010). Örgütsel adalet, bireyin içinde 
bulunduğu örgütteki uygulamalara yönelik adalet algısıdır (Cihangiroğlu ve Yılmaz, 2010). 
Başka bir ifadeyle örgütsel adalet; çalışanların kendilerine verilen ücret, yetki, görev dağılımı, 
mesai uygulamaları, ödül dağıtımı gibi sosyal ve ekonomik konularda adil bir çalışma ortamı 
olup olmadığının, yönetsel kararların alınması, değerlendirilmesi ve alınan kararların 
çalışanlara nasıl söylendiğinin çalışanlarca algılanma biçimi olarak tanımlanabilir (İyigün, 
2012). Örgütsel adaletin, adil dağıtım ve adil işlem olmak üzere iki kaynağı bulunmaktadır 
(Yıldırım, 2007). 

Örgütsel adalet, güvenin ana kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kurumdaki 
çalışanların örgütlerindeki uygulamaların adil olup olmadığına ilişkin algıları onların 
çalıştıkları örgütlere bağlılıklarını ve örgüt yöneticilerine duydukları güveni etkilemektedir. 
Uygulamalardan elde edilen kazanımlar ve uygulamaların dayanağı olan prosedürlerin adil 
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olması, yöneticilerin çalışanlarının kişisel değerleri ve haklarına saygı gösterdiğinin bir 
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır (İşcan ve Sayın, 2010).  

Örgütsel Güven 

Güven kavramı her ne kadar herkes tarafından anlaşılsa da birden çok bireyle alakalı olduğu 
için açıklanması da tanımlanması da zor bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenin 
evrensel bir tanımına ulaşılamazken belirsizlik, risk, savunmasızlık gibi kavramların tanımda 
yer alması gerektiğine dair görüş birliğine varılmıştır. Bunun yanında en genel tanımıyla 
güven; doğruluk ve dürüstlüğe dayanan bir kavram olarak algılanmaktadır (Çokluk Bökeoğlu 
ve Yılmaz, 2008). Hayatın her alanında yer alan güven, insanlar için en temel duygu olarak 

kabul edilmektedir. Güven, kişilerin birbirlerine destek olmaları ve yaşantılarını 
sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan bir faktördür ve temelinde yardımseverlik, dürüstlük ve 
yeterlilik yer almaktadır (Karakuş ve Doğan, 2021).    

1950’li yıllarda organizasyonel ve yönetsel faaliyetlerin temel koşulu olarak kabul edilen 
güvenin; birey, grup ve örgüt çıktılarına pozitif katkı sağladığı görülmüştür. Örgütsel güven, 
işverenlerin duyduğu güven ve destek hissi olmakla birlikte işverenlerin açık sözlü olup 
taahhütlerini yerine getireceğini belirtmektedir (Taşkın ve Dilek, 2010). Örgüte güven, 
çalışanlar tarafından örgütün güvenirliliğinin algılanmasıdır. Örgütün çalışanların menfaatine 
düşüneceğine yönelik güven algısıdır. Çalışanların riskli veya belirsiz durumlarla 

karşılaştığında örgütün taahhüt ettikleriyle sunmuş olduklarının tutarlı olacağına dair duyulan 
inançtır (Büte, 2011). Örgütsel güven örgütte çalışanların algıladığı örgüt etkinlikleri ve iş 
memnuniyetine bağlı durumdur. Amaç oluşturma, işbirlikçi davranış geliştirme, takım ruhu 
oluşturma, liderlik, örgütsel bağlılık, çalışan memnuniyeti ve performans değerlendirme 
faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır (İşcan ve Sayın, 2010).  Örgütün uzun vadede kârlı 
çıkması, örgüt üyelerinin refahı bireyler ve gruplar arasındaki güvene bağlıdır. Örgüt içi 
güven, örgütteki güven iklimi olup örgütsel rol, deneyim ve ilişkilere dayanarak örgüt 
üyelerinin niyet ve davranışlarından olumlu beklenti içine girilmesidir. Örgütsel güven; çok 
düzeyli, kültürel kökleri olan, iletişim temelli, dinamik ve çok boyutlu bir olgu olarak 
tanımlanmaktadır (Kalemci Tüzün, 2007).  Bunun yanında örgütsel güvenin; örgüte güven, 
yöneticiye güven ve çalışma arkadaşlarına güven olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır 
(Tokgöz ve Aytemiz Seymen, 2013). Kurumun güven duyulacak bir kurum olduğunun 
göstergesi yöneticinin davranışlarıdır. Bu nedenle örgütte çalışan birey, yöneticiye duyduğu 
güveni örgüte genellemektedir. Örgüte güven algılanan örgütün güvenirlilik düzeyidir. 
Bireylerarası güven ise çalışanların kendi aralarındaki konuşmalarında ve karşılıklı 
davranışlarındaki gerçeklik ve dürüstlük seviyesine göre ortaya çıkan algıdır. Çalışma 
arkadaşına güvenin olduğu örgütte çalışanlar birbirlerinden bilgi saklamaz, arkadaşından 
yanlış bilgi edinmez ve yaptığı iyilikler suiistimal edilmez. Bu nedenle çalışanlar 
birbirlerinden son derece emin olurlar ve geliştirdikleri güveni örgüte mal ederler. Bunun 
sonucunda da çalışanlar örgütün etkililiği için daha çok çaba gösterirler (Şahin ve Yürür, 
2020).   
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Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları  

Çalışmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmakta olan öğretmenlerin, örgütsel 
adalet ve örgütsel güven kavramlarına yönelik görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu 
amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaktadır: 
1. Öğretmenlerin adalet ve örgütsel adalet kavramlarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Örgütsel adalet nasıl sağlanır? 

3. Öğretmenlerin güven kavramına ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Örgütsel güven nasıl sağlanır? 

5. Örgütsel adalet ve örgütsel güvenin olmayışının sonuçları nelerdir? 

YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın yöntemi, araştırmanın deseni, çalışma grubu, araştırmacıların rolü 
ile verilerin toplanması ve analizi bilgilerine yer verilmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven kavramlarına yönelik düşüncelerini 
incelemek amacıyla gerçekleştirilen çalışma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırmalar, anlam ve 
anlamaya odaklanan, araştırmacıyı temel araç olarak kullanan tümevarımsal süreçlerdir 

(Turan, 2018). Nitel araştırmalar deneysel çalışmalar yerine insan faktörünün ön plana çıktığı 
yöntemleri içermektedir (Seggie ve Bayyurt, 2021). Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri kullanılmaktadır. Algıların ve olayların bağlı 
bulundukları çevrede gerçekçi ve bütüncül bir şekilde araştırılmasını ve anlaşılmasını temele 
alan bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). 

Araştırmanın Deseni 

Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Fenomenoloji, kişilerin gündelik hayat ve sosyal eylemlerinden oluşan 
yaşam deneyimleridir (Koçak Canbaz ve Öz, 2018). Fenomenolojik çalışmalar kişilerin 
deneyimlerine dayanarak olay ve nesneleri nasıl algıladıklarına odaklanmaktadır (Sart, 2021). 
Fenomenoloji, yaşadığımız dünyada farkında olduğumuz; olaylar, durumlar, algılar, 
yönelimler ve kavramlar gibi olguların derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesine 
odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).  
 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmakta olan 12 
öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenler K1, K2, K3, … ve K12 şeklinde 
kodlanmıştır. Katılımcılar kartopu örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Kartopu örnekleme, 
zincir ya da ağ örnekleme olarak da adlandırılır ve en yaygın kullanılan amaçlı örnekleme 
tekniklerinden biridir (Turan ve Yılmaz, 2018). Bu örnekleme yönteminde görüşülen 
katılımcıya “Bu konuda bilgi sahibi kimler olabilir? Kimlerle görüşmemi önerebilirsiniz?” 
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şeklinde sorular yöneltilir. Süreç ilerledikçe örneklem bir kartopu gibi büyüyerek devam 
etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Görüşme yapılan kişinin önermiş olduğu kişilerle de 
görüşme yapılır. O kişilerle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde onların da önereceği diğer 
kişilerle görüşme sağlanır. Böylece kişi sayısı artarak devam eder (Şahin, 2014). 
 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Katılımcı Cinsiyet Branşı Yaş 
Mesleki 
Kıdem 

K1 K Türkçe Öğretmeni 30 6 
K2 K İngilizce Öğretmeni 34 7 
K3 K İngilizce Öğretmeni 30 6 
K4 K Okul Öncesi Öğretmeni 27 4 
K5 E Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 30 7 
K6 E Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 31 9 
K7 E Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 25 2 
K8 E Sınıf Öğretmeni 37 12 
K9 K Türkçe Öğretmeni 34 13 

K10 K Türkçe Öğretmeni 40 15 
K11 K İngilizce Öğretmeni 30 6 
K12 K Sınıf Öğretmeni 36 14 

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğretmenlerin 8’i (%67) kadın, 4’ü (%33) 
erkektir. Çalışmaya katılan öğretmenler Türkçe öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Okul Öncesi 
öğretmeni, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmeni ve Sınıf öğretmenidirler. 
Katılımcıların yaşları 25 ila 40 arasında değişmektedir. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri ise 2 
ila 15 yıl arasında değişmektedir.      

Araştırmacıların Rolü 

1. araştırmacı gerek Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak gerekse üniversitede 
akademisyen olarak çalıştığı yıllarda örgütsel adalet ve örgütsel güven kavramlarının bir 
örgütün yaşamını sürdürmesinde önemli olduğuna birçok kez tanıklık etmiştir. Bundan dolayı 
ilgili çalışmayı yapmaya gereksinim duymuştur.   

 

2. araştırmacı 2018 yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi tezli yüksek lisans programından mezun 
olmuştur. Adalet ve güven kavramları gerek toplum gerekse örgütler için son derece 
önemlidir. Günümüzde toplumumuzda adalete olan inanç giderek azalmakta ve güvensizlik 
duygusu artmaktadır. Bu nedenle araştırmacı öğretmenlerin adalet ve güven kavramlarına 
ilişkin görüşlerinin incelenmesi gerektiğini düşünmüştür.    

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Yarı-
yapılandırılmış görüşmeler, tam yapılandırılmış görüşmeler ve yapılandırılmamış 
görüşmelerin arasında yer almaktadır. Görüşmeler daha az yapılandırılmış olup açık uçlu 
sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların dünyayı algıladıkları şekilde anlatmalarını 
sağlamaktadır (Turan, 2018). Yarı-yapılandırılmış görüşmelerde ele alınacak konu başlıkları 
bellidir ve bütün katılımcılara yaklaşık olarak aynı sorular sorulur. Duruma göre esneme payı 
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olan görüşme çeşididir (Buran, 2021). Araştırmacı daha ayrıntılı cevaplar alabilmek için ek 
sorular yönlendirebilir. Görüşme sırasında soruların yerleri ve cümle yapısı değiştirilebilir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2018).   

İlgili alanyazın incelenerek sorular oluşturulmuştur. Ön uygulama yapılmış sonrasında formla 
ilgili uzman görüşü alınarak forma son şekli verilmiştir. Görüşme formu 15 açık uçlu sorudan 
oluşmaktadır. Görüşmeler online gerçekleştirilmiş olup ses kaydına alınmıştır. Ses kayıtları 
yazıya aktarıldıktan sonra analizleri yapılmıştır. Çalışmada veriler betimsel analiz yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Betimsel analizde öncelikle başlıklar veya temalar belirlenir. Veriler bu 
başlık ve temalara göre işlenerek bulgular tanımlanır ve yorumlanır (Çepni, 2010).  Veriler, 

görüşme soruları doğrultusunda elde edilen temalar çerçevesinde betimlendikten sonra 
görüşme verilerinden doğrudan alıntı yapılan cümlelerle de açıklanır (Cansız Aktaş, 2014). 
Veriler araştırma sorularından elde edilen temalara göre düzenlenebileceği gibi görüşme ve 
gözlem sırasında kullanılan soru ve boyutlara göre de düzenlenebilir. Görüşülen kişilerin 
görüşlerinin çarpıcı şekilde ortaya konulabilmesi için sık sık doğrudan alıntılara yer 
verilmektedir. Bunun yanında betimsel analiz; çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre 
verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması olmak üzere dört 
aşamadan oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).  

BULGULAR 

Bu bölümde elde edilen veriler araştırma soruları doğrultusunda öğretmenlerin örgütsel adalet 
ve örgütsel kavramlarına yönelik görüşleri, örgütsel adalet ve örgütsel güvenin sağlanmasına 
yönelik görüşleri ve örgütsel adalet ile örgütsel güvenin olmayışının sonuçlarına yönelik 
görüşleri analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci araştırma sorusu “Öğretmenlerin adalet ve 
örgütsel adalet kavramlarına ilişkin görüşleri nelerdir?” şeklinde olup toplanan veriler analiz 
edildiğinde öğretmenler adalet kavramını; 1) haklıya hakkını vermek, 2) eşit davranmak, 3) 
adil davranmak, 4) hakkın doğru şekilde verilmesi, 5) hak ve hukuka uygunluk, 6) doğruluk 
ve dürüstlük ve 7) koşulların göz önünde bulundurulması şeklinde sıralamışlardır. Örgütsel 
adalet kavramını ise; 1) kurum içinde adil olunması, 2) eşit davranma (ayrımcılık 
yapılmaması) ve 3) kurumdaki kişilerin adalet anlayışı şeklinde belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 
adalet ve örgütsel adalet kavramlarına ilişkin görüşleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Tablo 2. Öğretmenlerin Adalet ve Örgütsel Adalet Kavramlarına İlişkin Görüşleri  

 f % Örnek Cümle 

Adalet 

Haklıya hakkını vermek 6 25 Şimdi hocam adalet en temel anlamıyla haklı ile haksızın 
birbirinden ayrılması ve bunun sonucunda haklıya hakkının 
teslim edilmesi aynı şekilde haksızında bu haksızlığından 
dolayı cezalandırılması durumudur (K7) 

Eşit davranmak 5 21 Adalet hak edene hak ettiğini verebilme yani herkese eşit 
davranmak yani işte bir kuralın herkes için aynı derecede aynı 
ölçülerde uygulanabilmesi benim için adalet bunu ifade ediyor 
(K5) 
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Adil davranmak 5 21 Herkese adil bir şekilde davranılması ve güven ortamı 
yaratılarak davranılması yani hiç kimsenin bu adaletli 
olduklarına dair şüphesinin kalmaması, herkesin o duygudan 
emin olması eşitliğin sağlandığı duygusundan emin olması 
(K2) 

Hakkın doğru şekilde 
verilmesi 

3 13 Benim için adalet kişilerin hayattaki yapmış oldukları şeylerin 
karşılığını almaları ve belki bu süreçte herhangi bir hak 
mahrumiyetine uğramamaları veya toplum içerisindeki 
insanlara hak etmiş oldukları şeyleri doğru şartlarla onlara 
paylaştırılması diyebilirim (K6) 

Hak ve hukuka uygunluk 3 13 Adalet hak ve hukuka uygun olma durumudur (K10) 

Doğruluk ve dürüstlük 1 4 Şimdi bence adalet, anayasada belirtilen hakkı hukuku yerine 
getirme, adil olma kavram olarak bu bana göre ama onun 
yanında işte doğruluk, dürüstlük hepsinin bir bütünü hani 
adalet (K12) 

Koşulların göz önünde 
bulundurulması 

1 4 Adalet, hakkaniyet ölçüsünde davranmaktır ama günümüzde 
bazen eşitlik kavramı ile karıştırılmaktadır. Eşitlikte herkes 
aynı haklara sahiptir yani hiçbir ayrım yoktur insanlar arasında 
fakat adalet kavramında değişen şartlar ve durumlar, insanların 
koşulları da göz önünde bulundurulur (K4) 

Toplam 24 100  

Örgütsel 
Adalet 

Kurum içinde adil 
olunması 

8 53 Örgütsel adalet kavramında işte kurum kültürü aklıma geliyor. 
Kurum içerisinde adaletin sağlanması olarak, adil bir şekilde 
davranılması olarak geliyor (K3) 

Eşit davranma 
(Ayrımcılık yapılmaması) 

6 40 Örgütsel adalet kavramını da yani örgüt içindeki tüm 
çalışanların yine aynı şekilde herkese aynı şekilde davranması 
(K1) 

Kurumdaki kişilerin 
adalet anlayışı 

1 7 Örgüt, aynı iş kolundaki ortak amaçlar doğrultusunda bir araya 
gelen bireyleri anlatan bir kelime zaten. Bu çalışılan kurumdaki 
kişilerin de toplu ortamdaki adalet anlayışını anlatıyor bana 
örgütsel adalet (K4) 

Toplam 15 100  

Tablo 2’ye bakıldığında öğretmenlerin adalet kavramını %25 oranında haklıya hakkını 
vermek, %21 oranında eşit davranmak, %21 oranında adil davranmak, %13 oranında hakkın 
doğru şekilde verilmesi, %13 hak ve hukuka uygunluk, %4 oranında doğruluk ve dürüstlük, 
%4 oranında koşulların göz önünde bulundurulması şeklinde ifade etmişlerdir. Örgütsel adalet 
kavramını ise %53 oranında kurum içinde adil olunması, %40 oranında eşit davranma 
(ayrımcılık yapılmaması), %7 oranında kurumdaki kişilerin adalet anlayışı şeklinde ifade 
etmişlerdir.  

Çalışmanın ikinci araştırma sorusu “Örgütsel adalet nasıl sağlanır?” şeklinde olup 
katılımcıların verdikleri cevaplar; 1) herkese eşit davranılarak, 2) herkese adil davranılarak, 3) 
görevlerin (etkinlik, ders programı, ek ders, nöbet, sınıfların dağıtılması) adil dağıtılmasıyla, 
4) kurallara uyarak, 5) ödül ve cezaların adil dağıtılmasıyla, 6) öğretmenlerin fikirlerini 
belirtebilmesiyle, 7) demokratik iletişimle, 8) sendikalaşmanın önüne geçilmesiyle, 9) pozitif 
ayrımcılığa dikkat edilerek, 10) yöneticilerin çok iyi seçilmesi ve denetlenmesiyle, 11) 
liyakata önem verilerek ve 12) denetleme mekanizmalarının iyi çalışmasıyla şeklinde 
sıralanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. Örgütsel Adaletin Sağlanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri 

  f % Örnek Cümle 

1 Herkese eşit davranılarak 13 22 
Örgütte adalet nasıl sağlanabilir kişilere eşit davranarak, 
eşit muamele ederek sağlanabilir, kayırmayarak ki bizde 
çok olan bir şey (K11) 

2 Herkese adil davranılarak 9 15 
Herkese hakkının verilmesi konusunda adil 
davranılması örgütsel adaletin en önemli sebeplerinden 
bir tanesi (K7)    

3 
Görevlerin adil 
dağıtılmasıyla 

Etkinliklerin adil 
dağıtılması 3 

8 14 

Bir etkinlik yapılıyorsa tek bir kişinin üstüne yıkmamak 
eğer o bir zümreyi etkileyen etkinlikse mesela 18 Mart 
Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi ile ilgili etkinlik 
yapılırken genellikle edebiyat ve müzik zümreleri 
görevli oluyor. Bunlar da ama şey yapabiliyorlar mesela 
sadece tek bir öğretmenin üstüne ya da tek bir müzik 
öğretmeni, tek bir edebiyat öğretmeninin oysaki onlar 
zümre ama bütün iş tek bir öğretmenin üzerine kalıyor. 
Böyle olduğu zaman da bu da hakkaniyetli olmuyor ya 
burada da öğretmen tükenmişlik, yıpranmışlık 
hissediyor. Neden bütün iş her sene benim üstüme 
kalıyor diye bizim okulda bu durum yaşanıyor o yüzden 
yani adaleti nasıl sağlayabilir herkese eşit görev 
dağılımı yaparak (K2) 

Ders 
programlarının 
adil dağıtılması 

2 

Nedir en basitinden hani öğretmenleri düşündüğümüz 
zaman nedir yönetici işte müdür, müdür yardımcısı her 
neyse basit bir bizim öğretmenlerin en büyük sıkıntısı 
ders programını yaparken bile adaleti sağlamalı (K10) 

Ek derslerin eşit 
dağıtılması 

1 

Yöneticiler bazen ek derslerle ilgili de çok büyük 
problem oluyor, kurslarla ilgili kimi öğretmene fazla 
kurs verilirken diğeri istemesine rağmen verilmiyor. Ek 
derslerin branşlarda eşit dağıtılması gerekiyor (K1) 

Nöbetlerin adil 
dağıtılması 1 

YİBO’da biliyorsunuz hani nöbetler çok büyük bir 
sorun oluyor. Nöbetlerin paylaştırılması da en büyük 
adalet konusundan biri. Maalesef öğretmenler 
adaletsizlikten yana çok şikâyetçi oluyorlardı (K1) 

Sınıfların adil 
dağıtılması 1 

Mesela şöyle düşün benim sınıfım 36 kişi, onun sınıfı 
20 kişi. Bu da adaletli değil arada 16 kişi var. Neredeyse 
bir sınıf mesela anlatabiliyor muyum? Niye sayılar eşit 
değil, sayıların da eşit olması gerekiyor sonuçta bizim 
hepimiz bunun maaşını öğrenci başına almıyorsun 16 
çocukla ekstra uğraşıyorum işte bu okulun adaleti yok. 
20 çocukla uğraşmak var 36 çocukla uğraşmak var 
(K12) 

4 Kurallara uyarak 7 12 

Her şey açık ve net olarak yazılmalı, kişinin takdirinde 
olmamalı. Her müdür ne kadar orada sonuçta bir yetkisi 
de olsa bence Türkiye deki en büyük sıkıntı şu; 
Türkiye'de kanun var ama kanunu uygulamak kişilere 
bağlı öyle olmamalı (K8)  

5 Ödül ve cezaların adil dağıtılmasıyla 5 9 

Günümüzde başarı belgeleri ki benim çalıştığım 
kurumlarda da nasıl veriliyor maalesef ki kapalı kapılar 
ardında. Başarı belgesi ben bu duyguyu çok hissettim, 
başarı belgesi alan öğretmen ne yapıyor aman Allah'ım 
ben bir suç mu işledim kimseye söylememeliyim. Niye 
bana kapalı odada verildi, gizli verildi. Ben o duyguyu 
ya düşünün başarı belgesini saklıyorsun diğer 
öğretmenler görmesin.  Niye görmeyecek, niye biz 
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sosyal medyalardan öğreneceğiz o öğretmenimizin 
başarı belgesi aldığını. Demek ki müdür bir şeylerden 
ya korkuyor çünkü adil değil, demek ki adaletine 
güvenmiyor (K9) 

6 Öğretmenlerin fikirlerini belirtebilmesiyle 4 7 

Her öğretmen fikrini söylemeli, çoğunluk ne diyorsa 
ona göre hareket edilmeli ya da bu yine dediğim gibi bir 
zümreyi ilgilendiren kararsa o zümredeki herkesin fikri 
alınmalı ben böyle düşünüyorum (K2) 

7 Demokratik iletişimle 4 7 

Örgütte güven sağlanılabilmesi için yani az önceki 
unsurların en başında hep diyorum ya kişiler 
birbirleriyle demokratik bir şekilde iletişim kurabilmeli 
(K3) 

8 Sendikalaşmanın önüne geçilmesiyle 3 5 

İşte mesela okullarda şey oluyor sendikalar var. 
Öğretmenler bu sendikalara göre etiketleniyorlar ve işte 
sen o sendikadansan müdürün olduğu sendika zaten 
belli senin kılığına kıyafetine karışmıyor, başka hiçbir 
şeyine karışmıyor, her şeyini görmezden geliyor. 
Mesela okula gelmiyorsun bir durumun var sana rapor 
bile almasan sesini çıkartmıyor ama sen önemli bir şey 
olmuştur, hasta olmuşundur rapor dahi alamazsın 
diyebiliyor. Neden çünkü işte onun sendikasında 
değilsin. Mesela bir müdür olarak bu tarz ayrımcılıklar 
bence çok kötü bir durum ve örgütsel adalete ket 
vuruyor yani örgütü tamamen kökünden güveni 
zedeliyor (K4) 

9 Pozitif ayrımcılığa dikkat edilerek 2 3 

Bir kişi, iki kişi için değil her insan için o kuralın 
uygulanabilmesi ıı o güven ortamının işte o adalet, adil 
olmanın ee kişiden kişiye fark etmeden tabi bazen 
istisnalar olabilir ama o pozitif ayrımcılık dediğimiz 
durumlar tabii ki olabilir. Ona da dikkat etmek gerekir 
adaletli olmak için, eşit olmak için yani eşitlik bazen 
çok fazla gündelik hayatta güzel sonuçlar 
vermeyebiliyor yani çocuğu mesela hasta olduğu için 
nöbete geç kalan birinin şey olmaması nöbete geç 
kalması için ceza verilmeyebilir ama diyelim ki hiçbir 
sebep yokken ortada sürekli aynı davranışı sergileyen 
bir insana da ceza vermek gerekir. O yüzden, o açıdan 
ee hani eşitlik sağlanırken de dikkat etmek gerekir yani 
pozitif ayrımcılığa da dikkat etmek gerekir (K5) 

10 
Yöneticilerin çok iyi seçilmesi ve 
denetlenmesiyle 

1 2 

kişisel düşüncelerini, görüşlerini, duygularını işe 
yansıtıp çalışanlarla olan ilişkilerini kendi kişisel eee 
kendi kişisel çıkarları doğrultusunda gözettiğine çok 
fazla şahitlik ettim. Bu yüzden hani yöneticilerin bu 
anlamda çok iyi seçilmesi ve onların da çok iyi 
denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum (K3) 

11 Liyakata önem verilerek 1 2 
Liyakat önem kazanmalı. İşler her zaman ehline 
verilmeli ve kişiler de kendisini örgüte karşı ait 
hissedebilmeli (K4) 

12 
Denetleme mekanizmalarının iyi 
çalışmasıyla 

1 2 

Örgütsel adaletin varlığına inanan kişilerin idareci 
olması gerekir ve örgüt üyelerinin adaletin sağlanmasını 
zorlaştıracak haletlerde bulunmaması gerekir. Yine de 
söylüyorum denetleme mekanizmalarının çok iyi 
çalışması sadece örgütsel adalet değil örgütsel anlamda 
bütün kuralların yerine getirilmesini sağlayacaktır (K6) 

Toplam 58 100  
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Tablo 3’e bakıldığında öğretmenler örgütsel adaletin; %22 oranında herkese eşit davranılarak, 
%15 oranında herkese adil davranılarak, %14 oranında görevlerin (etkinlik, ders programı, ek 
ders, nöbet, sınıfların dağıtılması) adil dağıtılmasıyla, %12 oranında kurallara uyarak, %9 
oranında ödül ve cezaların adil dağıtılmasıyla, %7 oranında öğretmenlerin fikirlerini 
belirtebilmesiyle, %7 oranında demokratik iletişimle, %5 oranında sendikalaşmanın önüne 
geçilmesiyle, %3 oranında pozitif ayrımcılığa dikkat edilerek, %2 oranında yöneticilerin çok 
iyi seçilmesi ve denetlenmesiyle, %2 oranında liyakata önem verilerek ve %2 oranında 
denetleme mekanizmalarının iyi çalışmasıyla sağlanabileceğini belirtmişlerdir.  

Çalışmanın üçüncü araştırma sorusu “Öğretmenlerin güven kavramına ilişkin görüşleri 
nelerdir?” şeklinde olup katılımcıların verdikleri cevaplar; 1) inanmak, 2) emin olmak, 3) 
inanç, 4) doğruluk, dürüstlük, 5) sadakat, 6) samimiyet, 7) saydamlık/açıklık, 8) itimat/itibar 
etme, 9) anlaşma, dayanışma, 10) sıkı bağ kurma, 11) sözünün eri olma ve 12) omuz omuza, 
sırt sırta verme şeklinde sıralanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Güven Kavramına İlişkin Görüşleri 

  f % Örnek Cümle 

1 İnanmak 9 22 Güvenmek, inanmak, kişiye bir kişiye ya da bir olaya işte koşulsuz inanmak 
bence güven (K12) 

2 Emin olmak 5 13 
Emin olmak olabilir. Evet, emin olabilmek tabii güvendiğin kişiye emin olursun 
(K10) 

3 İnanç 5 13 İnanç olabilir ee evet yani inanç, inanmak (K3)  

4 Doğruluk, dürüstlük 4 10 Evet, yine aynı şekilde samimiyet diyebilirim, doğruluk yine bu şekilde (K1) 

5 Sadakat 4 10 Bağlanma olabilir, inanç olabilir, güvenmek, sadakat olabilir, açıklık olabilir yani 
(K11) 

6 Samimiyet 3 7 İnanma, samimiyet diye düşünebilirim evet samimiyet, inanma, inanç (K1)  

7 Saydamlık/Açıklık 3 7 Sadakat olabilir, inanç kavramı olabilir, saydamlık veya açıklık gibi kavramlar 
güven yerine kullanılabilir (K7) 

8 İtimat/İtibar etme 3 7 
Güven kavramını işte arada bağ kurduğumuz şey neyse o şeye karşı itibar etme, 
itimat etme (K4) 

9 
Anlaşma, 
dayanışma 

2 5 
Güven yerine dayanışma geliyor aklıma. İşbirliği şeklinde, karşılıklı anlaşma 
geliyor. Güven, karşılıklı anlaşma evet daha baskın geldi şu an karşılıklı anlaşma 
(K2) 

10 Sıkı bağ kurma 1 2 Sıkı bağlar kurma, sadakat diyebilirim bu şekilde tanımlayabilirim (K4) 

11 Sözünün eri olma 1 2 Güven kavramı yerine ne derim onun doğru, dürüst, sözünün eri olması derim 
(K9) 

12 
Omuz omuza, sırt 
sırta verme 

1 2 
Güven bence samimiyet. Bir insanla samimi olmak işte omuz omuza, sırt sırta 
vermek, gözün kapalı bir şekilde onun dediklerine inanmak bence güven bu 
samimiyet öncelikle (K5)   

Toplam 41 100  

Tablo 4’e bakıldığında öğretmenler güven kavramını; %22 oranında inanmak, %13 oranında 
emin olmak, %13 oranında inanç, %10 oranında doğruluk, dürüstlük, %10 oranında sadakat, 
%7 oranında samimiyet, %7 oranında saydamlık/açıklık, %7 oranında itimat/itibar etme, %5 
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oranında anlaşma, dayanışma, %2 oranında sıkı bağ kurma, %2 oranına sözünün eri olma ve 
%2 oranında omuz omuza, sırt sırta verme şeklinde sıralamışlardır.  

Çalışmanın dördüncü araştırma sorusu “Örgütsel güven nasıl sağlanır?” şeklinde olup 
katılımcıların verdikleri cevaplar; 1) dürüstlük, doğruluk, samimiyetle, 2) adalet ve eşitliğin 
sağlanmasıyla, 3) birlikte vakit geçirerek, 4) öğretmenlerin arkasında durarak, 5) demokratik 
ortam sağlayarak, 6) örgütsel adaletin sağlanmasıyla, 7) ödül ve cezaların şeffaf verilmesiyle, 
8) örgüt üyelerinin görev dağılımının adil yapılmasıyla, 9) kişilerin birbirlerine iyi niyetle 
yaklaşmasıyla, 10) öğretmenlerin yakından tanınmasıyla, 11) ortak menfaatlerin 
gözetilmesiyle, 12) sağlıklı iletişimle, 13) tutarlılıkla, 14) sevgi, saygı ortamı oluşturulmasıyla 
ve 15) çalışanlara iyi davranmakla şeklinde sıralanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 5’te 
sunulmuştur.  

Tablo 5. Örgütsel Güvenin Sağlanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri 

  f % Örnek Cümle 

1 
Dürüstlük, doğruluk, 
samimiyetle 

16 24 
Mutlaka hani güven olması için doğruluk her yerde mutlaka herkesin doğru, 
samimi bir şekilde olması gerekiyor hani ikiyüzlülük kesinlikle olmaması 
gerekiyor. Arkadan konuşmalar bunlar hani zaten örgütü bitiren şeyler (K1) 

2 
Adalet ve eşitliğin 
sağlanmasıyla 

8 12 

Şimdi özellikle hocam mesela özel sektörde eğitim kurumlarında herkes 
birbirinin kuyusunu kazabiliyor çünkü tutunmaları lazım bir şekilde. Bu da 
neyden kaynaklanıyor rekabetten kaynaklanıyor. Bence haksız, gereksiz, o 
lüzumsuz rekabet azaltılmalı şeyde de aynı şekilde yine devlette de bazen 
ilginç ilginç şeyler olabiliyor böyle öğretmenler birbirleriyle enteresan yarışa 
girebiliyorlar. Burada kimse kendini başkasıyla kıyaslamamalı, kendisi ile 
yarışmalı ve kurum menfaati için çalışmalı. Adalet ve eşitlik kavramlarının 
ikisi beraber göz önünde bulundurulmalı (K4) 

3 Birlikte vakit geçirerek 6 9 

Öğretmenlerimle sürekli zaman geçirmeye, öğretmenler odasında onlarla 
beraber, onların içinde olmaya gayret ederdim. Kendimi müdür odasına 
kapatıp da hani böyle kapalı kapılar arkasında ulaşılamaz bir konumda olmak 
istemem. Bu şekilde yine kendime olan hani güveni de tesis etmeye, 
sağlamaya çalışırım öğretmenler arasında (K7)  

4 
Öğretmenlerin 
arkasında durarak 

6 9 

Örgütte güven öğretmen desteklenerek ee şu şekilde ben hep öğretmen 
gözüyle konuşuyorum kendim öğretmen olduğum için hani idareci gözüyle 
konuşamıycam bilmiyorum çünkü onların ne düşündüğünü. Şu şekilde ama 
mesela örgütsel güven eeh mesela okulda bir olay oldu öğrenciyle öğretmen 
arasında tartışma çıktı, veli geldi. Öğretmenimden eminim ben, öğretmenimin 
çok iyi bir öğretmen olduğundan, öğrencilere karşı kötü bir söz 
söylemeyeceğinden, dersini iyi işlediğinden, öğrencilerin onu sevdiğinden 
eminim. Veli geldi öğretmene bir hakarette bulundu ya da öğretmene bir 
suçlamada bulundu. Bu durumda diyecek ki öğretmen idare benim arkamda. 
Bunu bilmesi örgütsel güvendir (K2) 

5 
Demokratik ortam 
sağlayarak 

5 8 
Demokrasi ortamı çok iyi bir şekilde hani hem çalışanlar hem yöneticiler 
tarafından benimsenmeli (K3) 

6 
Örgütsel adaletin 
sağlanmasıyla 

4 6 
Adalet kavramını örgüte yerleştirerek, eşitliğini yerleştirerek karşındaki 
kişiye karşı samimi olarak ııı onunla dürüst bir şekilde bir ilişki sağlayarak 
örgütte güven gerçekleştirilebilir (K5) 

7 
Ödül ve cezaların şeffaf 
verilmesiyle 

4 6 

Olabilecek ölçüde değerlendirilmesi gerekiyor aynı şekilde hocam bu en 
büyük adaletsizlik de hepimizin duyduğu cezalar, ödüller konusunda. 
Özellikle ödüller. Başarı ödülleri biliyorsunuz hani sene sonunda müdürün 
tavsiyesi üzerine veriliyor. Daha sonra hani ilçe onaylıyor, kaymakamlık 
onayıyla veriliyor. Bu başarı belgeleri de hocam maalesef gizli gizli veriliyor 
hani mesela sanki gizli bir şey yapmış gibi. Oysaki başarı belgeleri şeffaf 
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olması gerekiyor (K1) 

8 
Örgüt üyelerinin görev 
dağılımının adil 
yapılmasıyla 

3 5 

Sana çok basit bir örnek ama işte çok yaşanan bir örnek ya da ne bilim mesela 
sosyal bir proje atıyorum 23 Nisan kutlamaları hep bir komisyon kurulur ve 
hep böyle bir görev dağılımı vardır. Sen sürekli ay bu nasılsa gelir, bu nasılsa 
yapar, aman bırak şunu ya o diğeri hiçbir şey yapmaz diye hep aynı çalışan 
kişilere iş yüklersen oda bir angaryadır yani oda bir sıkıntıdır. İşte doğal 
olarak böyle müdürlere güvenilmiyor (K12) 

9 
Kişilerin birbirlerine iyi 
niyetle yaklaşmasıyla 

3 5 
Şimdi ilk şart bence herkesin birbirine karşı iyi niyet beslemesiyle 
sağlanabilir. Kötü niyetli kişiler ve kötü niyetli davranışlar hem güvensizlik 
hem de mutsuzluk yaratır (K4)  

10 
Öğretmenlerin 
yakından tanınmasıyla 

2 3 

Dediğim gibi bütün öğretmenler iyi tanınmalı, herkese karakteristiği yani o 
kişisel özelliklerimiz ondan sonra duygusal hallerimiz, o karakterimizi 
tanıması gerekiyor idarecilerin. Öğretmenlerini çok yakından tanımaları 
gerekiyor (K2) 

11 
Ortak menfaatlerin 
gözetilmesiyle 

2 3 

E tabii ki bunların herkesin her istediği yapılamaz her zaman ama ortak bir 
paydada buluşulup az önce bahsettiğim gibi hani hem örgüt kültürü için hem 
bireyler, çalışanlar için hani ortak ıı menfaatleri göz önünde bulundurularak 
yeni düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyorum (K3) 

12 Sağlıklı iletişimle 2 3 

Örgütte güveni arttırmak için e bir samimiyet ortamının oluşması için yine 
ifade özgürlüğü, insanların birbirine karşı hoşgörülü olmasını sağlamak 
gerekir. Bu da açıkçası biraz ikili ilişkilerden bence geçiyor yani insanların 
birbiriyle kaynaşması ııı bir aralarında iletişim kurmaları gerekir yani iletişim 
varsa bir güven vardır. İletişim varsa bir insanla bence güven bağı kurulabilir 
(K5) 

13 Tutarlılıkla 2 3 
Tutarlılıkla sağlanır yani bu güvenin oluşması için tutarlı olmamız gerekiyor 
tamam mı ya bir gün öyle demeniz, bir gün böyle demeniz tamam mı çok 
doğru bir şey değil ya (K8) 

14 
Sevgi, saygı ortamı 
oluşturulmasıyla 

1 2 

Örgüt içerisinde az önce bahsettiğim gibi aslında adalet konusunda yine 
samimi, doğal, birbirleri arasında saygı ve sevgi ortamı sağlayacak yine bir 
güven sağlayabiliriz çünkü çalışanların arasında birbirlerine karşı sevgi veya 
saygı yoksa bu ortamda güvenin tespit edilmesi biraz zor olacaktır (K7)  

15 
Çalışanlara iyi 
davranmakla 

1 2 
Aynı adaletteki gibi okul içinde de insanlara karşı daha dürüst davranarak, 
daha güzel davranışlar sergileyerek ve personeli motive ederek hani güzel 
davranışlar yönünde motive ederek sağlayabilirdim (K4) 

Toplam 65 100  

Tablo 5’e bakıldığında öğretmenler güvenin; %24 oranında dürüstlük, doğruluk, samimiyetle, 
%12 oranında adalet ve eşitliğin sağlanmasıyla, %9 oranında birlikte vakit geçirerek, %9 
oranında öğretmenlerin arkasında durarak, %8 oranında demokratik ortam sağlayarak, %6 
oranında örgütsel adaletin sağlanmasıyla, %6 oranında ödül ve cezaların şeffaf verilmesiyle, 
%5 oranında örgüt üyelerinin görev dağılımının adil yapılmasıyla, %5 oranında kişilerin 
birbirlerine iyi niyetle yaklaşmasıyla, %3 oranında öğretmenlerin yakından tanınmasıyla, %3 
oranında ortak menfaatlerin gözetilmesiyle, %3 oranında sağlıklı iletişimle, %3 oranında 
tutarlılıkla, %2 oranında sevgi, saygı ortamı oluşturulmasıyla ve %2 oranında çalışanlara iyi 
davranmakla sağlanacağını dile getirmişlerdir. 

Çalışmanın son araştırma sorusu “Örgütsel adalet ve örgütsel güvenin olmayışının sonuçları 
nelerdir?” şeklinde olup katılımcıların verdikleri cevaplar; 1) verim düşer, 2) kurumdan 
uzaklaşma gerçekleşir, 3) başarı düşer, 4) motivasyon düşer, 5) çekişme ortamı oluşur, 6) 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 318



tayin isteme gerçekleşir, 7) gruplaşma olur, 8) psikoloji olumsuz etkilenir, 9) mobing artar, 
10) örgütsel bağlılık düşer, 11) iş mutsuzluğu artar, 12) dedikodu/iftara artar, 13) çalışanlar 
birbirine karşı kötü düşünmeye başlar, 14) iletişim düşer, 15) eleştiriler artar, 16) örgütsel 
sessizlik/örgütsel sinizm artar, 17) eğitim kalitesi düşer, 18) öfke problemleri meydana gelir 
ve 19) huzur bozulur şeklinde sıralanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güvenin Olmayışının Sonuçları 

  f % Örnek Cümle 

1 Verim düşer 8 12 
İş verimi düşer artık millet iş değil çok daha başka şeylerle uğraşmaya başlar 
(K8) 

2 
Kurumdan uzaklaşma 
gerçekleşir 8 12 

Ne müdürün adil olduğuna dair bir hissim vardı, ne güvenilir olduğuna dair 
bir hissim vardı ayrıca müdür beni anlamıyordu da zaten Türkçesi çok 
yarımdı yani demek istediğim tam cümleyi de anlamıyordu. Böyle olunca ne 
oldu ben okula hiç gitmek istemedim. Her sabah uyandığımda of ne zaman 
bitecek okul diyordum. Of ne zaman ben memleketime döneceğim diyordum 
(K2) 

3 Başarı düşer 8 12 
Şimdi bir işyerinde adalet ve güven yoksa o işyerinde böyle başarı 
beklenemez, düşük başarı meydana gelir (K7) 

4 Motivasyon düşer 7 10 
Bunlar olmayınca öğretmenlerde isteksizlik, motivasyon düşüklüğü görülür 
(K1) 

5 Çekişme ortamı oluşur 5 8 

Tabi. Öğretmenler arası çekişme ortamı olur ıı bide bu öğretmenler arasında 
çok yaygın bir durum bu çekişme durumu sadece zümreler arası da değil yani 
ben İngilizce zümresiyim mesela zaten ııı böyle şey oluyor nasıl diyeyim 
müdür eğer zümreden birini tutuyorsa diğer öğretmenler otomatikman o 
kişiye karşı cephe alır (K2)  

6 
Tayin isteme 
gerçekleşir 

4 6 
Örgüte bağlılıkları düşer yani o örgütten ayrılmak için belki yol ararlar yani 
işten ayrılma ya da okul olarak düşündüğümüzde tayin isteme gibi sonuçlar 
doğurur (K5) 

7 Gruplaşma olur 4 6 

Şimdi bir işyerinde adalet ve güven yoksa o işyerinde böyle başarı 
beklenemez, düşük başarı meydana gelir. Yapılan işten bir verim alınamaz, 
verimlilik oldukça düşer çünkü insanlar işine odaklanmaktan ziyade daha 
farklı şeylere odaklanırlar. Karşındakinin niyetini okumaya, ikili çekişmelere, 
böyle gruplaşmalara zaman ayırır insanlar (K7) 

8 
Psikoloji olumsuz 
etkilenir 

4 6 

Az önce dediğim o kurum kültürü yani birlikte hareket edebilme, beraberlik 
sosyal açıdan da olsun o gerçekleşmez. Liyakat gözetilmez hani eğer adalet 
yoksa dediğim gibi insan kayırma varsa hep aynı kişiler böyle yükselmeye 
çalışır. Doğal olarak sen kendini önemsiz hissedersin, ee psikolojik olarak da 
fizyolojik olarak da bence yıpratıcıdır (K12) 

9 Mobing artar 3 4 

Bak adalete güven duyulmaması diye bir şey var sen böyle söylüyorsun ama 
en büyük mesela şuanda en büyük sıkıntılardan bir tanesi adalete karşı güven 
duyulmaması diye kelimeler geçiyor televizyonlarda. Bu işin sonu nedir 
biliyor musun mobingdir. Bak bu işlerin sonucunda hep mobingler başlar 
zaten. Demin şey dedik ya adalet ve güven olmazsa ne olur diye onun 
sonunda mobingler başlar (K8) 

10 Örgütsel bağlılık düşer 3 4 
Okulda ayrımcılık yani bunu hissettiği an bir öğretmen dediğim gibi hem 
çekişme olacaktır hem de okula gelmek istemeyecektir, örgütsel bağlılığı 
etkilenecektir. Ayakları geri geri gitmeye başlar (K2) 
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11 İş mutsuzluğu artar 3 4 

Bir bakıyoruz ki bazı okullarda ne var huzur var, güven var. Herkes öncelikle 
müdüründen memnun, öğretmenler birbirinden memnun, herkes çok 
memnun, veli de memnun. O okuldan kimse tayin istemiyor. Diğer türlü 
baktığımızda öğretmenler kaçacak yer arıyor. İlk fırsatta kaçmanın yolunu 
arıyor. Mutlu değil, huzurlu değil (K9) 

12 Dedikodu/iftara artar 2 3 
İşyerinde gereksiz enerjiyi dedikoduya yöneltme olabilir. İnsanlar sürekli 
birbirlerinin kuyusunu kazabilir bazen bazı kurumlarda iftiralar olabiliyor 
gözlemlediğimiz (K4) 

13 Çalışanlar birbirine 
karşı kötü düşünmeye 
başlar 

2 3 
Bunların sonuçları hep olumsuz şeyler olur hocam yani olumsuz şeyler 
doğurur. İşten kaytarma getirebilir, çalışanların birbirine karşı fesat 
düşüncelerini doğurabilir (K4) 

14 İletişim düşer 2 3 

Bazen kavga ediyorlar öğretmenler odasında. Müdür işte müdür yardımcısı 
ile öğretmen mesela buda seni psikolojik olarak çok etkiliyor. Mutlaka işte 
taraf tutuyorsun diyorsun ki işte A hocası haklı ya da müdür bey haklı 
diyorsun taraf tutmuş oluyorsun. Bunu biriyle konuşuyorsun e bu sonra 
birinin kulağına gidiyor işte ne oluyor taraf olmuş oluyor hani işte müdürle 
arası iyi olanlar, müdürle arası iyi olmayanlar diye taraf oluyor. Senin bu 
sefer iş arkadaşlarınla da ilişkini etkiliyor o onu savunuyor, o onu savunuyor 
işte bu kavga işi uzuyor gibi gibi bir sürü sorun,  iletişim sorunu oluyor 
aranda sonuçta bu müdür ya da öğretmen sürekli işin düşüyor, konuşman 
gerekiyor, bilgi alman gerekiyor, bilgi vermen gerekiyor öğrencilerle ilgili. 
Arada bir soğukluk olduğu zaman bu hani öğrencinin ee de aleyhine oluyor 
yani kısa kesiyorsun muhabbeti çünkü öyle yani olumlu duygulara sahip 
olmayınca iletişimin de eskisi gibi olmuyor (K11) 

15 Eleştiriler artar 2 3 

Çalıştığın ortamı sevmeyince yani ne kadar uğraşsan da işini doğru düzgün 
yapamıyorsun gerçekten sürekli bir gerginlik oluyor çünkü. Sürekli bir 
eleştirme oluyor mesela sen değil ama diğer arkadaşın sürekli işte müdürü 
eleştiriyor, ondan sonra müdür yardımcısını eleştiriyor. E bu da seni etkiliyor 
onların arasında (K11) 

16 
Örgütsel 
sessizlik/örgütsel sinizm 
artar 

1 1 
Örgütsel sessizlik muhtemelen gerçekleşir. Örgütsel sinizm gerçekleşir yani 
insanlar artık fikirlerini belirtmemeye, o örgüte bir katkı vermemeye başlar 
(K5) 

17 Eğitim kalitesi düşer 1 1 

Mobinge uğrayan ve adaletsizliğe uğrayan bir öğretmen ister istemez 
psikolojik olarak da kendini baskı altında hissediyor ve o stresini ne yazık ki 
bazen öğrencilerden çıkarabiliyor ee dediğim gibi bu da eğitim kalitesini çok 
ciddi şekilde baltalıyor oh yani benim görmüş olduğum örnekleri bu şekilde 
sıralayabilirim (K3) 

18 
Öfke problemleri 
meydana gelir 

1 1 

Daha sonra dediğim gibi kişisel olarak idareciler örgütsel adaleti sağlamadığı 
hatta güveni sağlamadığı ortamlarda örgüt üyeleri yönetime ve birbirlerine 
karşı güven duymayacaktır ve bu da grup çatışmalarının olduğu platformlarda 
kişilerin belki kişiler arasında belki daha böyle öfke kontrol sorunlarına yol 
açabilecek davranış problemleri, kişisel problemlerin çıkmasına sebep 
olacaktır (K6) 

19 Huzur bozulur 1 1 Maalesef o örgütte, o kurumda hiçbir şekilde huzur olmaz (K9)  

Toplam 69 100  

Tablo 6’ya bakıldığında öğretmenler örgütsel adalet ve örgütsel güvenin olmayışının 
sonuçlarını; %12 oranında verim düşer, %12 oranında kurumdan uzaklaşma gerçekleşir, %12 
oranında başarı düşer, %10 oranında motivasyon düşer, %8 oranında çekişme ortamı oluşur, 
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%6 oranında tayin isteme gerçekleşir, %6 oranında gruplaşma olur, %6 oranında psikoloji 
olumsuz etkilenir, %4 oranında mobing artar, %4 oranında örgütsel bağlılık düşer, %4 
oranında iş mutsuzluğu artar, %3 oranında dedikodu/iftara artar, %3 oranında çalışanlar 
birbirine karşı kötü düşünmeye başlar, %3 oranında iletişim düşer, %3 oranında eleştiriler 
artar, %1 oranında örgütsel sessizlik/örgütsel sinizm artar, %1 oranında eğitim kalitesi düşer, 
%1 oranında öfke problemleri meydana gelir ve %1 oranında huzur bozulur şeklinde 
sıralamışlardır.   

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde elde edilen bulgular ilgili alanyazındaki yapılan önceki çalışmalarla 
karşılaştırılarak tartışılmış; bunun devamında bazı sonuç ve önerilere ulaşılmıştır.  

Çalışmaya katılan öğretmenler adalet kavramını; 1) haklıya hakkını vermek, 2) eşit 
davranmak, 3) adil davranmak, 4) hakkın doğru şekilde verilmesi, 5) hak ve hukuka 
uygunluk, 6) doğruluk ve dürüstlük ve 7) koşulların göz önünde bulundurulması şeklinde 
sıralarken örgütsel adalet kavramını; 1) kurum içinde adil olunması, 2) eşit davranma 
(ayrımcılık yapılmaması) ve 3) kurumdaki kişilerin adalet anlayışı şeklinde tanımlamışlardır. 
Öğretmenlerin hak, adillik ve eşitlik kavramlarına vurgu yaptıkları görülmektedir. Adalet 
yaklaşımı, gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan maliyet ve yararların, birey ve 
gruplar arasında ne ölçüde eşit dağıtıldığıyla alakalı karar ve davranışların 
değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Adalet, ahlaki davranışların değerlendirilmesinin temel 
aracı olarak kabul edilmektedir. Kuralların tarafsız uygulandığı, eşitsizlik ve ayrımcılıktan 
dolayı zarar görenlerin zararlarının karşılandığı, yarar ve maliyetlerin eşit olarak dağıtıldığı 
örgütlerde çalışanların örgütsel adalet algıları yükselmektedir (İşcan ve Sayın, 2010).   

Çalışmanın ikinci problemine bakıldığında katılımcılar örgütsel adaletin; 1) herkese eşit 
davranılarak, 2) herkese adil davranılarak, 3) görevlerin (etkinlik, ders programı, ek ders, 
nöbet, sınıfların dağıtılması) adil dağıtılmasıyla, 4) kurallara uyarak, 5) ödül ve cezaların adil 
dağıtılmasıyla, 6) öğretmenlerin fikirlerini belirtebilmesiyle, 7) demokratik iletişimle, 8) 
sendikalaşmanın önüne geçilmesiyle, 9) pozitif ayrımcılığa dikkat edilerek, 10) yöneticilerin 
çok iyi seçilmesi ve denetlenmesiyle, 11) liyakata önem verilerek ve 12) denetleme 
mekanizmalarının iyi çalışmasıyla sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar eşit, adil 
davranma ve görevlerin adil dağılımına odaklanmaktadır. Buradan hareketle katılımcıların 
dağıtımsal adalet ilkesine vurgu yaptıkları söylenebilir. Dağıtımsal adalet, bireylere karşı 
objektif ve ahlaki yaklaşılmasını gerektirir. Bu ilkeye göre; ilgili açılardan birbirine denk olan 
bireylere benzer davranılmalı, farklı olan bireylere de farklılıkları ölçüsünde davranılmalıdır. 
Dağıtımsal adalet, eşitlik teorisinin içinde yer almaktadır yani dağıtımsal adalette eşit çaba 
eşit sonuç getirir, ödül ve cezalar eşit pay edilir (İşcan ve Sayın, 2010). İnam (2016), hastane 
çalışanlarına yönelik yaptığı çalışmada nöbet görevinin, mesailerin, ücret ve ödül dağıtımında 
adil olunmasının çalışanların adalet algısını artırdığını ortaya koymuştur. Çeçen (2019), 
yaptığı çalışmada çalışmaya katılan yöneticiler okullarda iş, işlem ve ödüllerin adil 
dağıtılması gerektiğini dile getirmişlerdir. Örgütsel adalet algısının üzerinde ders 
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programlarının hazırlanmasının, derslerin dağıtımının, ders dışı etkinliklerin ve nöbetin etkili 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında yöneticiler öğretmen fikirlerine başvurulduğunu 
belirtmiş ve huzurlu, güvenli çalışma ortamının sağlanması için iş ve işlemlerin adil 
yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır.     

Öğretmenler güven kavramını; 1) inanmak, 2) emin olmak, 3) inanç, 4) doğruluk, dürüstlük, 
5) sadakat, 6) samimiyet, 7) saydamlık/açıklık, 8) itimat/itibar etme, 9) anlaşma, dayanışma, 
10) sıkı bağ kurma, 11) sözünün eri olma ve 12) omuz omuza, sırt sırta verme şeklinde 
tanımlamışlardır. Güven kavramı oldukça geniş bir kavramdır ve birçok disiplin tarafından ele 
alınmıştır. Kişilik kuramcılarına göre güven, bireyin kişiliğinden ve önceki psiko-sosyal 

gelişimlerinden kaynaklanmaktadır. Güven, inanç ve beklentiler olarak 
kavramsallaştırılmaktadır. Bunun yanında güven, bireyin örgütteki bir başka bireyden 
kendisine zarar gelmeyeceğinden emin olması, başka bireye karşı açık, ilgili olması ve karşı 
tarafın sözlü ya da yazılı ifadelerine itimat etmesidir (Kalemci Tüzün, 2007).     

Çalışmaya katılan öğretmenlerin güvenin sağlanmasına yönelik görüşlerini; 1) dürüstlük, 
doğruluk, samimiyetle, 2) adalet ve eşitliğin sağlanmasıyla, 3) birlikte vakit geçirerek, 4) 
öğretmenlerin arkasında durarak, 5) demokratik ortam sağlayarak, 6) örgütsel adaletin 
sağlanmasıyla, 7) ödül ve cezaların şeffaf verilmesiyle, 8) örgüt üyelerinin görev dağılımının 
adil yapılmasıyla, 9) kişilerin birbirlerine iyi niyetle yaklaşmasıyla, 10) öğretmenlerin 
yakından tanınmasıyla, 11) ortak menfaatlerin gözetilmesiyle, 12) sağlıklı iletişimle, 13) 
tutarlılıkla, 14) sevgi, saygı ortamı oluşturulmasıyla ve 15) çalışanlara iyi davranmakla 
şeklinde ifade etmişlerdir. Güven ortamının oluşturulmasında kişiler arası iletişimin niteliği, 
boyutu, yöneticilerle doğru, açık iletişimin kurulması düşünce ve fikirlerin serbestçe 
paylaşılabilmesi etkili olmaktadır. Okulda güven atmosferinin oluşturulmasında ise 5 faktör 
bulunmaktadır. Bunlar; dürüstlük, açıklık, güvenirlik, yardımseverlik ve yetkinliktir. Güven 
ortamını oluşturacak yöneticilerin de tutarlı olma, doğru/dürüst olma, iletişim becerilerini 
kullanma ve yetkiyi paylaşma özelliklerine sahip olması gerekmektedir (Özer, Demirtaş, 
Üstüner ve Cömert, 2006).  

Örgütsel adalet ve örgütsel güvenin olmayışının sonuçlarına yönelik öğretmenler; 1) verim 
düşer, 2) kurumdan uzaklaşma gerçekleşir, 3) başarı düşer, 4) motivasyon düşer, 5) çekişme 
ortamı oluşur, 6) tayin isteme gerçekleşir, 7) gruplaşma olur, 8) psikoloji olumsuz etkilenir, 9) 
mobing artar, 10) örgütsel bağlılık düşer, 11) iş mutsuzluğu artar, 12) dedikodu/iftara artar, 
13) çalışanlar birbirine karşı kötü düşünmeye başlar, 14) iletişim düşer, 15) eleştiriler artar, 
16) örgütsel sessizlik/örgütsel sinizm artar, 17) eğitim kalitesi düşer, 18) öfke problemleri 
meydana gelir ve 19) huzur bozulur şeklinde görüş bildirmişlerdir. Güven duygusunun 

olmadığı örgütlerde çalışanlar birbirlerini suçlamakta, sorumluluk almaktan kaçınmakta, örgüt 
hedeflerini benimsememekte, savunma mekanizması geliştirmekte, kıskanç, şüpheci 
davranmakta ve dedikodu yapmaktadır (Çokluk Bökeoğlu ve Yılmaz, 2008). Yapılan 
çalışmaların bir kısmı örgütsel güvenin örgütsel bağlılığın göstergesi olduğunu belirtken bir 
kısmı da iş tatmininin bağlılık göstergesi olduğunu ortaya koymaktadır. Buradan hareketle 
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örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasında sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu 
üç kavramın çalışanların davranışlarının ve örgüte bağlılıklarının göstergesi olduğu kabul 
edilmektedir. Güven ortamının oluşturulduğu örgütlerde örgütsel bağlılık artmakta, güven 
ortamının oluşturulamadığı örgütlerde bağlılık azalmakta ve işten ayrılmalar artmaktadır 
(Taşkın ve Dilek, 2010). Bir gruptaki bireylerin arasında güvenin az olması, kişiler arasında 
sorunların yaşanmasına, hata ve çarpıtmalara sebebiyet vermektedir. Örgütte bilgi saklama, 
kaynakların yetersiz dağıtılması ve çalışanların yeterince desteklenmemesi gibi sorunlar 
görülebilmektedir (Sağlam Arı, 2003). Güven duygusunun olmadığı örgütlerde bireyler 
sorumluluk almaktan kaçmakta, işten kaytarma davranışları artmakta, çalışanlar arasında 
birbirini çekememe artmakta ve bireyler dedikodu yapmaktadır (Karasu, 2020).        

Çalışmaya katılan öğretmenler; kurum yöneticisinin herkese eşit davranmaması, görevlerin 
adil dağıtılmaması, sendikalaşmanın olması, eğitime siyasetin karışması, liyakata önem 
verilmemesi, adam kayırmacılığın olması, çatışma ve gruplaşmaların olması, ödül ve 
cezaların adil dağıtılmaması, bazı müdürlerin öğretmenleri yakından tanımaması ve yaşanılan 
sorunlarda öğretmenlerin arkasında durmamaları, okulda demokratik ortamın 
oluşturulamaması ve mobing gibi sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yaşanılan bu 
sorunlar öğretmenlerin psikolojisinin bozulmasına, kurumdan uzaklaşmasına ve verimin 
düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle bu sorunların çözümü için; yöneticilerin iyi 
seçilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Kurum içerisinde adalet ve demokratik ortam 
sağlanmalıdır. Siyaset eğitim kurumlarının dışında tutulmalıdır. Yöneticiler öğretmenlere 
karşı şeffaf, dürüst ve adil olmalıdır. Uygulamalar kişiden kişiye göre değişmemeli ve tutarlı 
olmalıdır. Öğretmenlerle iletişimler artırılarak kurumda motivasyon sağlanmalıdır.   
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ÖZET  

Örgüt içerisinde duygu, düşünce ve bilgilerin bireyler arasında aktarılması iletişim ile 
gerçekleşmektedir. Gayri resmi iletişim olarak kabul edilen söylenti ve dedikodular kimi 
zaman örgütte olumsuz algılanırken kimi zaman da olumlu olarak algılanabilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı ilgili literatürde örgütsel söylenti ve dedikodu konulu yapılan çalışmaları 
incelemektir. Bu nedenle ilgili çalışmada örgütsel söylenti ve dedikodu konusunda yapılmış 
eğitim çalışmaları ele alınmıştır. Eğitim örgütlerinde dedikodu ve söylentileri ele alan 
çalışmalar sayıca az olduğu için bu çalışmanın önem taşıyacağı düşünülmektedir. Çalışma 
kapsamında 2010-2021 yılları arasında Türkiye’de eğitim alanında yapılmış olan örgütsel 
söylenti ve dedikodu çalışmaları incelenmiştir. “Dedikodu”, “Söylenti”, “Örgütsel Söylenti ve 
Dedikodu” ve “Okullarda Söylenti” anahtar sözcükleri Google Akademik arama motoru, 

YÖK TEZ, EBSCOhost, DergiPark ve TR Dizin (Ulakbim) veri tabanlarında taranmıştır. Bu 

bağlamda eğitim ve öğretim alanında yapılmış 4 tez ve 10 makale tespit edilmiştir. Bulunan 
bu çalışmalar sistematik olarak incelenmiştir. Çalışmalar Eskişehir, Ankara, İstanbul, 
Tekirdağ, Bolu, Elâzığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çeşitli illerde 

gerçekleştirilmiştir. Yazılan makalelerin üçünde okul yöneticileriyle, üçünde öğretmenlerle, 

ikisinde akademisyenlerle, birinde araştırma görevlileriyle ve bir tanesinde öğretmen 
adaylarıyla çalışılmıştır. Makalelerden bir tanesi 2012 yılında, bir tanesi 2013 yılında yapılmış 
olup diğer çalışmalar 2018 yılı ve sonrasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalardan üç tanesinin 

nicel araştırma yöntemiyle geriye kalan yedi makalenin ise nitel araştırma yöntemiyle 

yapıldığı görülmüştür. Yapılan tezlerin ise 2019-2021 yılları arasında yapıldığı, bir tanesinin 
doktora tezi diğer üçünün yüksek lisans tezi olduğu, tezlerin hepsinde öğretmenlerle 
çalışıldığı ve nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirildiği görülmüştür. Eğitim alanında bu 
konuda nitel araştırma yöntemiyle yürütülen tez olmadığı tespit edilmiştir. Tüm bu bulgular 
doğrultusunda araştırmacılar dedikodu, söylenti, örgütsel söylenti ve dedikodu ile okullarda 
söylenti kavramlarını merkeze alan bilimsel çalışmaların arttırılması gerektiği sonucuna 
ulaşmışlardır.  
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Anahtar Kelimeler: Söylenti, Dedikodu, Örgütsel Söylenti ve Dedikodu, Sistematik Derleme  

ABSTRACT 

The transfer of feelings, thoughts, and information among individuals within the organization 

is realized through communication. Rumors and gossip, which are accepted as informal 

communication, are sometimes perceived negatively in the organization, and sometimes they 

can be perceived as positive. The aim of this study is to examine the studies on organizational 

rumor and gossip in the related literature. For this reason, educational studies on 

organizational rumor and gossip are discussed in the relevant study. Since the number of 

studies dealing with gossip and rumors in educational organizations is low, it is thought that 

this study will be important. Within the scope of the study, organizational rumor and gossip 

studies conducted in the field of education in Turkey between the years 2010-2021 have been 

examined. The keywords "Gossip", "Rumor", "Organizational Rumor and Gossip" and 

"Rumor in Schools" have been searched in Google Academic search engine, YOK TEZ, 

EBSCOhost, DergiPark, and TR Index (Ulakbim) databases. In this context, 4 theses and 10 

articles in the field of education and training have been identified. These studies have been 

systematically examined. These determined studies were carried out in various provinces such 

as Eskişehir, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Bolu, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, and Adıyaman. 
Three of the articles were studied with school administrators, three with teachers, two with 

academicians, one with research assistances, and one with pre-service teachers. One of the 

articles was produced in 2012, another one was published in 2013, and the other studies were 

carried out in 2018 and later. It was seen that three of the studies were done with the 

quantitative research method and the remaining seven articles were produced with the 

qualitative research method. It was seen that the theses were done between 2019-2021, one of 

them was doctoral dissertation, the other three were master's theses, all of them were studied 

with teachers. and carried out with the quantitative research method. It has been determined 

that there is no thesis conducted with the qualitative research method on this subject in the 

field of education. In line with all these findings, the researchers have concluded that 

scientific studies focusing on the concepts of gossip, rumor, organizational rumor and gossip 

in schools should be increased. 

Keywords: Rumor, Gossip, Organizational Rumor and Gossip, Systematic Review 

GĠRĠġ 

Toplum, kültür, örgüt ve iletişim öğeleri birbirine karşılıklı olarak bağlı ve ayrılmaz 
unsurlardır. Örgüt kültürü, örgütün istikrarının sürdürülmesinde ve birçok süreçte örgüte yol 
göstericilik yapmaktadır. Örgüt kültürünün yol göstericiliği ise örgütsel iletişimle 
başlamaktadır (Durğun, 2006). Bir süreç olarak iletişim, iki veya daha fazla kişi arasındaki 
duygu, düşünce, bilgi, fikir, tutum ve kanıların belirli araçlar vasıtasıyla paylaşılması, 
anlaşılması ve davranışa dönüştürülmesi sürecidir. Örgütsel iletişim ise bilgi aracılığıyla 
örgütte bulunan kişilerin tutum ve davranışlarını etkileme sürecidir (Karcıoğlu, Timuroğlu ve 
Çınar, 2009). Karşılıklı bilgi, duygu ve düşünce paylaşımı olan iletişimin, örgütlerde formal 
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(resmi, biçimsel) iletişim ve informal (doğal, resmi olmayan, biçimsel olmayan) iletişim 
olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır (Han, 2019). 

Formal iletişimde bilgi aktarımının ve talimatların nasıl sağlanacağı yani aşağıdan yukarıya 
mı yoksa yukarıdan aşağıya doğru mu aktarılacağı belirlidir. Çerçevesi önceden çizilmiş olan 
formal iletişim, ana kanal olarak hiyerarşiyi kullanmaktadır. Buna karşın informal iletişim, 
örgüt içerisinde bulunan kişiler tarafından hüküm sürmektedir (Özveren ve Büte, 2019). 
İnformal iletişim, örgütte bulunan kişilerin etkileşimi sonucu kendiliğinden doğan iletişim 
türüdür. Bu iletişim türü formal iletişimden farklı olarak görevlerden değil kişilerin sosyal 
ihtiyaçlarından kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Formal iletişim yapısının dışında, biçimsel 
olmayan, örgüt üyelerinin doğal gereksinimlerinden ortaya çıkan kişiler ve gruplar arası 
iletişimdir (Han, 2019). İnformal iletişim bazen işlerin hızlandırılabilmesi için katı 
haberleşme kurallarının dışına çıkılmasıyla bazen de örgütte oluşan gayri resmi grupların 

yetkililerce örgütlenemeyen iletişimlerinden kaynaklanmaktadır (Karcıoğlu, Timuroğlu ve 
Çınar, 2009).   

Örgütlerde resmi iletişimin yetersiz kaldığı veya katı kuralların etkili olduğu durumlarda 
sürekli olarak bilgi arayışı içinde olan çalışanlar, bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için örgütün 
kontrolü dışındaki iletişim kaynaklarına yönelmektedir. Formal iletişim kanallarından gerekli 
bilgilere yeterince ulaşamayan çalışanlar, belirsizlikler karşısında dedikodu ve söylentiye 
başvurmaktadır (Atabek, Özşarlak ve Şendur Atabek, 2021). Dedikodu ve söylenti 
kavramları, bilgilerin gayri resmi yollarla yayıldığı örgütlerde informal ilişkilere örnek teşkil 
edecek en önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dedikodu, kınama ve çekiştirme 
içeren konuşmalardır. Psiko-sosyal bir ihtiyaç olan dedikodu, kişilerin benlik ihtiyaçları 
doğrultusunda çoğunlukla üçüncü şahıslarla ilgili ortaya koyduğu tatmin şeklidir. Söylenti ise, 
ağızdan ağıza dolanan kesinliği belli olmayan haber ve rivayetlerdir (Gürbüz, 2019). 
Dedikodu küçük ölçekli ağlarda ya da gruplarda bulunan kişiler arasında gerçekleşirken, 
söylenti daha geniş ağlarda gerçekleşmektedir ve ağızdan ağıza dolanan doğruluğu ya da 
yanlışlığı ispatlanmamış bilgiler olarak kabul edilmektedir (Han, 2020). Söylenti ve 
dedikoduların başlangıcı örgütte bilgi eksikliğine, güven duygusunun eksikliğine ve 
çelişkilere dayanmaktadır. Söylenti ve dedikodu kavramları bazı yönlerden örtüşse de iki 
noktada birbirinden ayrılmaktadır. Bunlar; bireylerin dedikodunun doğruluğunu söylentiden 

daha az sorgulamaları ve dedikodunun bireylerle, söylentinin ise olaylarla ilgili olmasıdır 
(Bektaş, 2019).  

Alanyazına bakıldığında dedikodu ve söylentilerin hem olumlu hem de olumsuz olabileceği 
vurgulanmaktadır. Dedikodunun psikolojik ve sosyal işlevleri üzerinde durulmuş ve sosyal 
işlevleri; bilgi edinme, etki oluşturma, eğlenme ve arkadaşlık kurma şeklinde sıralanmıştır 
(Himmetoğlu, Ayduğ ve Bayrak, 2018). Biçimsel olmayan iletişim; biçimsel iletişimin 
yükünü hafifletmesi, değişen çevreye ilişkin bilgilerin hızla edinilmesi, yöneticiler açısından 
etkin bir yönetim aracı sayılması, örgüt üyeleri arasında birlik ruhu oluşturması ve takım 
çalışmalarını etkinleştirmesi bakımından olumlu karşılanmaktadır (Karcıoğlu, Timuroğlu ve 
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Çınar, 2009). İnformal iletişim kanalları sadece haber taşımakla kalmayıp örgütteki üyelerin 
birbirleriyle deneyimlerini paylaşmalarını, yeniliklerden haberdar olmalarını ve bu yenilikleri 
aktarabilmelerini, işbirliği yapmalarını, fikir alışverişinde bulunmalarını ve yeni fikirler ortaya 

koymalarını sağlayabilir (Arabacı, Sünkür ve Şimşek, 2012). Dedikodu ve söylentiler, örgüt 
içerisinde birliktelik duygusu oluşturur. Bireylerin dilek ve şikâyetlerini üst yönetime daha 
kolay ulaştırabilmelerini ve bazı önemli kararların zamanında alınmasını sağlayarak örgütün 
daha verimli çalışmasına katkıda bulunur (Özveren ve Büte, 2019). Bunun yanında dedikodu, 
yönetimsel ayrıcalıkla mücadele edilen ve yönetimin örgütü kontrol etme gücünü zayıflatan 
bir süreç olarak da kabul edilmektedir (Levent ve Türkmenoğlu, 2019). Dedikodu ve 

söylentiler kızılan, yakınılan bir durum olsa da gündelik hayatta uzak kalınamayan sosyal 
ortamlardır. Dedikodular bazen gruplaşmalara, ekip ruhunun yok olmasına ve verimliliğin 
azalmasına neden olmaktadır. Söylenti ve dedikodular aracılığıyla aktarılan bilgilerin 
güvenilir olmaması, kişileri yanlış yönlendirebilmesi ve ilişkilere zarar verebilmesi informal 
iletişimin olumsuz algılanmasına neden olmaktadır. Olumsuz söylenti ve dedikodular birey, 
grup ya da örgüt için yıkıcı olabilmektedir. Örgütte güven duygusunun azalmasına, şeffaflık, 
dürüstlük ve etik değerlerin zarar görmesine, çalışanların moral ve motivasyonlarının 
düşmesine, kişiler arası saygının azalmasına ve verimin düşmesine neden olabilmektedir 
(Akyürek, 2020). Söylenti ve dedikoduların stres düzeyini artırmasına bağlı olarak kaygı, 
endişe gibi olumsuz duyuşsal durumlar ortaya çıkabilir. Örgüt ortamında güvenin yok 
olmasına, kişiler arası düşmanlık ve ayrıcalıkların oluşmasına ve dikkatin dağılmasına sebep 
olarak kaynak kaybına neden olabilir (Himmetoğlu, Ayduğ ve Bayrak, 2020). 

İletişimin büyük önem taşıdığı eğitim kurumlarında dedikodu ve söylentiden kaçınmak pek 
mümkün değildir. Öncelikle öğrencilere toplumca kabul edilen davranışları kazandıracak olan 
öğretmenlerin dedikodu ve söylenti mekanizmalarına ilişkin görüşlerini öğrenmek önem 
taşımaktadır. Okullarda etkili ve doğru iletişimi sağlayabilmek, söylenti ve dedikoduların 
olumsuz etkilerinden korunabilmek için mevcut iletişimin niteliği ve öğretmenlerin 
yaklaşımlarının belirlenmesi gerekmektedir (Arabacı, Sünkür ve Şimşek, 2012). 

AraĢtırmanın Amacı ve AraĢtırma Soruları 

Çalışmanın amacı 2010-2021 yılları arasında örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan 
eğitim çalışmalarını derlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki araştırma 
sorularına cevap aranmaktadır: 

1) Örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan eğitim çalışmalarının çalışma türleri ve 
yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2) Örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan eğitim çalışmalarının araştırma yöntemleri 
ve dağılımı nasıldır? 

3) Örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan eğitim çalışmalarının örneklem özellikleri 
ve çalışmaların yürütüldüğü iller nerelerdir?  
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YÖNTEM 

Alanyazın derlemesi daha önceden yapılan çalışmaların incelenmesini, özetlenmesini, 

yorumlanmasını ve eleştirilmesini içeren analiz türüdür. Alanyazın derlemelerinin; araştırma 
problemlerini sınırlamak, sorgulanacak yeni noktalar bulmak, faydasız yaklaşımlardan 
kaçınmak, yöntemsel içgörü kazanmak ve çalışmaların öneriler bölümünden faydalanmak gibi 

amaçları bulunmaktadır. Alanyazın derlemesinin beş ana adımı bulunmaktadır. Bunlar; 
araştırma konusunu tanımlamak, ana bilgi kaynaklarını taramak, birincil kaynakları 
kullanmak, ikincil kaynakları kullanmak ve önceki çalışmaların sentezini çıkarmaktır 
(Kızıltepe, 2021). Literatürde derleme çalışmaları geleneksel, meta analiz ve sistematik olmak 
üzere üç farklı şekilde yapılmaktadır (Akbaş, 2020). Sistematik derleme, meta analiz ve meta 

sentez çalışmaları aynı konuda yapılan çalışmaları sentezlemek ve özetlemek amacıyla 
geliştirilen araştırma yöntemleridir. Meta analiz çalışmalarında nicel çalışmaların sonuçları, 
meta sentez çalışmalarında nitel araştırma sonuçları özetlenmektedir. Sistematik derleme 
çalışmalarında ise benzer yöntemlerle yapılmış çok sayıdaki araştırma sentezlenmektedir 
(Gökdemir ve Dolgun, 2020). Sistematik derlemenin temel özelliği belli bir ölçüte göre 
seçilen çalışmaların incelenmesidir. Sistematik derleme çalışmalarında sadece nitel, sadece 
nicel veya her iki araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmalar derlemeye dâhil 
edilebilmektedir (Bellibaş ve Gümüş, 2018).   

Bu çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 2010-2021 yılları 
arasında örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan eğitim çalışmalarını derlemek 
amaçlanmaktadır. Derlemenin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki araştırma protokolü 
oluşturulmuştur.  

Zaman, yer ve dil seçimi: Literatüre bakıldığında Türkiye’de örgütlerde söylenti ve dedikodu 
üzerine yapılan eğitim çalışmalarının 2010 yılı sonrasında yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle 
çalışma kapsamında 2010-2021 yılları arasında yapılan çalışmalar ele alınmıştır. 

Kapsam, konu ve yayın türü seçimi: Çalışma kapsamına yalnızca eğitim alanında yapılan 
çalışmalar ve örneklemini eğitimin içinde bulunan kişilerin (akademisyenler, öğretmenler, 
okul yöneticileri, öğrenciler gibi) oluşturduğu çalışmalar dâhil edilmiştir. Eğitim örgütlerinde 
örgütsel söylenti ve dedikodu konusunu ele alan makale ve tezler çalışma kapsamına 
alınmıştır. Eğitim alanın dışında kalan çalışmalar, örgütsel söylenti ve dedikodu konusunu 
kavramsal boyutta ele alan çalışmalar ile ölçek geliştirme çalışmaları kapsam dışında 
tutulmuştur.  

Anahtar sözcüklerin belirlenmesi: Yapılan taramada “Dedikodu”, “Söylenti”, “Örgütsel 
Söylenti ve Dedikodu” ve “Okullarda Söylenti” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. 

Veritabanı seçimi: Araştırmada Google Akademik arama motoru, YÖK TEZ, EBSCOhost, 

DergiPark ve TR Dizin (Ulakbim) veri tabanları taranmış olup Türkiye’de yapılan çalışmalar 
araştırmaya dâhil edilmiştir.   

Çalışmaya ait tarama akış diyagramı Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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ġekil 1. Tarama Akış Diyagramı 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi “Dedikodu”, “Söylenti”, “Örgütsel Söylenti ve Dedikodu” ve 
“Okullarda Söylenti” anahtar sözcükleriyle yapılan tarama sonucunda listelenen çalışmalar 
içerisinden eğitimle alakalı çalışmalar çalışma kapsamına alınmıştır. YÖK TEZ üzerinde 

“Örgütsel Dedikodu” anahtar sözcüğüyle yapılan aramada 5 tez listelenmektedir. 
Çalışmalardan bir tanesi işletme alanında yapılan yüksek lisans tezi olduğu için 
değerlendirmeye alınmamıştır. Çalışma kapsamında 1 doktora tezi, 3 yüksek lisans tezi ve 10 
makale olmak üzere toplamda 14 çalışma incelenmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmada ele alınan çalışmalar 4 tez ve 10 makaleden oluşmaktadır. Örgütsel söylenti ve 
dedikodu üzerine yapılan eğitim çalışmaları araştırma soruları kapsamında detaylı 
açıklanacaktır. İlk araştırma sorusu “Örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan eğitim 
çalışmalarının çalışma türleri ve yıllara göre dağılımı nasıldır?” şeklinde olup araştırma 
kapsamına dâhil edilen çalışmaların yıllara göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Çalışma Türleri ve Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl Makale Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Toplam 
2010 - - - 0 
2011 - - - 0 
2012 1 - - 1 
2013 1 - - 1 
2014 - - - 0 
2015 - - - 0 
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2016 - - - 0 
2017 - - - 0 
2018 1 - - 1 
2019 3 1 1 5 
2020 3 1 - 4 
2021 1 1 - 2 
Toplam 10 3 1 14 

 

Ülkemizde örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan eğitim çalışmalarının yıllara göre 
dağılımı incelendiğinde 2012 yılında bir çalışma olduğu yine aynı şekilde 2013 yılında bir 
çalışma yapıldığı görülmüştür. Geri kalan çalışmaların 2018 yılı ve sonrasında yapıldığı 
görülmüştür. Konuya ilişkin yüksek lisans ve doktora tezlerinin 2019-2021 yılları arasında 
yapıldığı görülmektedir. Bu konudaki çalışmaların özellikle son üç yılda artış gösterdiği 
belirlenmiştir.  

Çalışmanın ikinci araştırma sorusu “Örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan eğitim 
çalışmalarının araştırma yöntemleri ve dağılımı nasıldır?” şeklinde olup Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 

ġekil 2. Araştırma Kapsamındaki Çalışmaların Araştırma Yöntemleri 

 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi incelenen 14 çalışmanın 7’si nitel araştrma yöntemiyle, 7’si de 

nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan makale çalışmalarının 3’ü nicelken 
7’si niteldir. Yapılan 4 tezin tamamı ise nicel araştırma yöntemiyle yapılmıştr. Tez 

çalışmalarının nicel araştırma yönteminde yoğunlaştığı belirlenmiştir.  

Çalışmanın üçüncü araştırma sorusu “Örgütsel söylenti ve dedikodu üzerine yapılan eğitim 
çalışmalarının örneklem özellikleri ve çalışmaların yürütüldüğü iller nerelerdir?” şeklinde 
olup bulgular Tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2. Çalışmada Değerlendirilen Araştırmaların Özellikleri 

Yıl Yazar (lar) ÇalıĢmanın Türü 
Örneklemi 

OluĢturanlar 

ÇalıĢmanın 
Yapıldığı Ġl 

2012 
Arabacı, Sünkür ve 
Şimşek 

Makale (Nitel) Öğretmenler Elazığ 

2013 
Çağlar, Uğurlu ve 
Güneş 

Makale (Nicel) Öğretmenler Adıyaman 

2018 
Himmetoğlu, 
Ayduğ ve Bayrak 

Makale (Nitel) Okul yöneticileri Eskişehir 

2019 Bektaş Makale (Nitel) Akademisyenler  

2019 Özveren ve Büte Makale (Nitel) 
Araştırma 
görevlileri 

İstanbul 

2019 
Levent ve 

Türkmenoğlu 
Makale (Nitel) Okul yöneticileri Tekirdağ 

2019 Han Doktora Tezi (Nicel) Öğretmenler 16 il 

2019 Gürbüz 
Yüksek lisans Tezi 
(Nicel) 

Öğretmenler Şanlıurfa 

2020 Akyürek Makale (Nicel) Öğretmenler Ankara 

2020 
Himmetoğlu, 
Ayduğ ve Bayrak 

Makale (Nitel) Okul yöneticileri  

2020 Han Makale (Nitel) Öğretmen adayları Diyarbakır 

2020 Karasu 
Yüksek lisans Tezi 
(Nicel) 

Öğretmenler Adıyaman 

2021 
Atabek, Özşarlak 
ve Şendur Atabek 

Makale (Nicel) Akademisyenler  

2021 Çağalı 
Yüksek lisans Tezi 
(Nicel) 

Öğretmenler Bolu 

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışmalar Elazığ, Adıyaman, Eskişehir, İstanbul, Tekirdağ, 
Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Bolu gibi çeşitli illerde gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
makalelerin üçünde okul yöneticileriyle, üçünde öğretmenlerle, ikisinde akademisyenlerle, 
birinde araştırma görevlileriyle ve bir tanesinde öğretmen adaylarıyla çalışılmıştır. Yürütülen 
tezlerin dördünde de öğretmenlerle çalışılmıştır. Tezlerin araştırma yöntemlerinin ve 
örneklem gruplarının aynı olduğu tespit edilmiştir. 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Örgütlerde sağlıklı iletişimin kurulamaması, örgüt içerisinde gayri resmi iletişim olan söylenti 
ve dedikodunun yaygın olması örgüt ikliminin olumsuz etkilenmesine, yanlış anlaşılmalara ve 
kişiler arası iletişimin bozulmasına sebep olabilmektedir. Çalışmada 2010-2021 yılları 
arasında eğitim alanında yapılmış örgütsel söylenti ve dedikodu konusundaki çalışmalar 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında ulusal kaynaklı makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri 
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sistematik olarak incelenmiştir. Belirlenen ölçütlere göre çalışma kapsamına 14 çalışma dâhil 
edilmiştir.    

Tablo 1 incelendiğinde, eğitim alanında yapılan örgütsel söylenti ve dedikodu çalışmalarının 
yetersiz olduğu görülmektedir. Literatür incelendiğinde kavram ile ilgili çalışmaların eğitim, 
iletişim bilimleri, işletme ve sosyoloji gibi alanlarda gerçekleştirildiği görülmektedir. Eğitim 
alanında yapılan çalışmalara bakıldığında 2012 ve 2013 yıllarında birer makale yazıldığı, 
çalışmaların 2018 ve sonrasında ivme kazandığı görülmüştür. Bu konuda eğitim alanında 

yapılan tek doktora tezi 2019 yılında yapılmıştır. Yürütülen 3 yüksek lisans tezi ise 2019-

2021 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.   

Şekil 2 incelendiğinde, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin tercih edilme oranının eşit 
olduğu görülmüştür. Ele alınan tezlerin tamamında nicel araştırma yönteminin tercih edildiği 
dikkat çekmiştir. 

Tablo 2 incelendiğinde, çalışmaların Elazığ, Adıyaman, Eskişehir, İstanbul, Tekirdağ, 
Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Bolu gibi çeşitli illerde gerçekleştirildiği görülmüştür. 
Yapılan makalelerin örneklem gruplarını okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, 

akademisyenlerin, araştırma görevlilerinin ve öğretmen adaylarının oluşturduğu görülmüştür. 

Yapılan nicel çalışmaların altısında öğretmenlerle, bir tanesinde akademisyenlerle 
çalışılmıştır. Örneklem grubunun en fazla 1907 kişiden (Han, 2019) en az 356 kişiden 
(Atabek, Özşarlak ve Şendur Atabek, 2021) oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan tezlerde örgütsel 
dedikodu ile örgütsel güven (Karasu, 2020), dedikodu ile işyeri yalnızlığı (Gürbüz, 2019) ile 
dedikodu ve sinerji (Çağalı, 2021) arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Gerçekleştirilen 
çalışmalarda “Dedikodu İşlev Ölçeği”, “Dedikodu Söylenti Ölçeği”, “Okullarda Örgütsel 
Güven Ölçeği”, “Örgütsel Dedikodu Ölçeği”, “Örgütsel Söylenti Ölçeği”, “Örgütsel 
Dedikodu Kavramı Ölçeği”, “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği”, “Örgütsel Sinerji Ölçeği” ile 
“Söylenti Yönetimi Ölçeği”, “Hemşirelikte Söylentiye İlişkin Ölçek” ve “Örgütsel Yaşamda 
Dedikodunun Araçsallığı ve Algılanışı” ölçeklerinden yararlanılarak geliştirilen 44 soruluk 
web tabanlı soru kâğıdı kullanılmıştır. 

Nitel çalışmalara bakıldığında üç tanesinde okul yöneticileriyle, bir tanesinde 
akademisyenlerle, bir tanesinde araştırma görevlileriyle, bir tanesinde öğretmenlerle ve bir 

tanesinde de öğretmen adaylarıyla çalışıldığı belirlenmiştir. Çalışma gruplarının 15, 23, 30, 64 

ve 141 kişilik gruplardan oluştuğu görülmüştür.  

Çalışma sonuçlarına bakıldığında katılımcıların örgütte dedikodunun varlığını kabul ettiği ve 
örgütte yaygın olduğunu belirttiği görülmüştür (Arabacı, Sünkür ve Şimşek, 2012; 
Himmetoğlu, Ayduğ ve Bayrak, 2018; Bektaş,2019; Özveren ve Büte, 2019; Karasu, 2020; 
Atabek, Özşarlak ve Şendur Atabek, 2021). Yapılan çalışmaların bazılarında katılımcılar 
dedikodunun olumsuz olduğunu düşünmektedir (Özveren ve Büte, 2019; Levent ve 
Türkmenoğlu, 2019; Han, 2019; Gürbüz, 2019; Karasu, 2020; Çağalı, 2021; Atabek, Özşarlak 
ve Şendur Atabek, 2021). Bunun yanında dedikodunun hem olumlu hem olumsuz yanlarının 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 335



olduğunu belirten çalışmalara da rastlanmıştır (Bektaş, 20019; Himmetoğlu, Ayduğ ve 
Bayrak, 2020; Han, 2020). Dedikodunun kıskançlık, çekememezlik gibi nedenlerle ortaya 

çıktığı ve üzüntü duyma, öfkelenme, güvensizlik gibi duygulara neden olabileceği 
belirtilmiştir (Arabacı, Sünkür ve Şimşek, 2012; Himmetoğlu, Ayduğ ve Bayrak, 2018; 
Özveren ve Büte, 2019; Han, 2019; Gürbüz, 2019). Sağlıklı bir etkileşimin kurulması ve örgüt 
içinde iletişimin iyileştirilmesiyle dedikodunun zararlarının engellenebileceği belirtilmiştir 
(Özveren ve Büte, 2019; Levent ve Türkmenoğlu, 2019; Akyürek, 2020; Atabek, Özşarlak ve 
Şendur Atabek, 2021).  

Sonuç olarak örgütsel söylenti ve dedikoduya yönelik eğitim çalışmalarının yetersiz olduğu 
tespit edilmiştir. Yapılan tezlerin tamamının nicel araştırma yöntemiyle yapıldığı dikkat 
çekmiştir. Bu nedenle bu konuda yapılacak olan tezlerde nitel araştırma yöntemi 
kullanılabilir. Çalışmaların örneklemlerinin akademisyenler, araştırma görevlileri, okul 
yöneticileri, öğretmenler ve öğretmen adaylarından oluştuğu görülmüştür. Yapılacak 
çalışmalarda veliler, okulda çalışan personeller gibi eğitimin diğer paydaşlarının görüşlerini 
almaya yönelik çalışmalar da düzenlenebilir.        
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ÖZET 

Lisansüstü eğitim, lisans sonrasında devam edilen yüksek lisans ve doktora programlarını 
kapsayan formal bir eğitim türüdür. Lisansüstü eğitimlerin temel amacı yükseköğretimde 
görev alacak akademisyenlerin ve bilim insanlarının yetiştirilmesidir. Ülkemizde son yıllarda 
lisansüstü programların artış göstermesi ve kişilerin lisansüstü eğitime yönelmeleri lisansüstü 
eğitimi eskiye nazaran daha popüler hale getirmiştir.  Bunun yanı sıra lisansüstü eğitim almış 
öğretmenlere ek hizmet puanının verileceğinin açıklanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda 

görevli olan öğretmenler de lisansüstü eğitime rağbet göstermeye başlamışlardır. Tüm bu 
nedenlerden dolayı son yıllarda akademik kariyer hayali olmayan kişilerin bile tezli ya da 

tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmasıyla çeşitli üniversitelerde rekor başvuru 
sayılarına ulaşılmıştır. Moda haline gelen lisansüstü eğitim beraberinde kalite sorununu ortaya 
çıkarmaktadır. Bu bağlamda ilgili çalışmanın amacı son yıllarda nerdeyse her üniversitede 
açılan lisansüstü programlara yönelik akademisyenlerin görüşlerini incelemektir. Bu 

çalışmada Amasya Üniversitesi’nde görev almakta olan öğretim üyelerinin lisansüstü eğitime 

yönelik görüşlerini derinlemesine incelemek amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı 
çerçevesinde gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubu Anadolu’da yer alan bir 
üniversitede görev alan 8 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış 
görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşmeler ortalama 30 dakika sürmüş ve izin dâhilinde ses 
kaydına alınmıştır. Daha sonrasında görüşmeler yazıya aktarılarak betimsel analiz yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretim üyeleri kontrolsüz bir şekilde ve ihtiyacın 
ötesinde lisansüstü programların açılmasının büyük bir hata olduğunu ifade etmişlerdir. 
Ayrıca öğretim üyeleri lisansüstü öğrencilerinin yeterince bilinçli olmadıklarını, lisansüstü 
eğitimi lisans eğitimi gibi algıladıklarını, derslere karşı ciddiyetsiz olduklarını, uzaktan eğitim 
sürecinin vermiş olduğu rahatlığın rehavete neden olduğunu, lisansüstü eğitime devamsızlığın 
arttığını ve öğrencilerin lisansüstü eğitimi basit bir uğraş olarak gördüklerini belirtmişlerdir. 
Öğretim üyeleri lisansüstü eğitim programlarının açılmasına karşı olmadıklarını ancak bunun 

kaliteden ödün verilmeden yapılması gerektiğini söylemişlerdir. Tüm bu bulgular ışığında 
araştırmacılar bir moda anlayışının ötesinde lisansüstü eğitim programlarının bilimsel 

temellere ve gerçeklere dayalı olarak açılması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.  

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitim, Moda, Öğretim Üyesi 
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ABSTRACT 

Graduate education is a formal type of education that includes Master’s and Doctoral 
programs. The main purpose of graduate education is to train academicians and scientists who 

will take part in higher education. The increase in graduate programs in our country in recent 

years and the tendency of people to graduate education has made graduate education more 

popular than in the past. In addition, with the announcement that additional service points will 

be given to teachers who have received graduate education, teachers working in the Ministry 

of National Education have also started to demand graduate education. For all these reasons, 

record numbers of applications have been reached in various universities in recent years, with 

even people who do not dream of an academic career applying to master's programs with or 

without thesis. Graduate education, which has become fashionable, brings quality problems 

with it. In this context, the aim of this research is to examine the opinions of academics about 

the graduate programs opened in almost every university in recent years. The study group of 

this research, which has been carried out within the framework of the qualitative research 

approach, consists of 8 faculty members working at a university in Anatolia. The data has 

been collected with a semi-structured interview form. The interviews have lasted an average 

of 30 minutes and recorded with permission. Afterwards, the interviews have transcribed and 

analyzed by descriptive analysis method.  The participant faculty members have stated that 

opening graduate programs uncontrollably and beyond the need is a big mistake. In addition, 

faculty members have said that graduate students are not conscious enough, they perceive 

graduate education as undergraduate education, they are not serious about the lessons, the 

comfort of the distance education process causes complacency, the absenteeism from graduate 

education increases, and the students see graduate education as a simple pursuit. They have 

also asserted that they are not against the opening of graduate education programs, but that 

this should be done without sacrificing quality. In the light of all these findings, the 

researchers have come to the conclusion that beyond a fashion understanding, graduate 

education programs should be opened based on scientific foundations and facts. 

Keywords: Graduate Education, Fashion, Faculty Member 

GİRİŞ 

Lisansüstü eğitim, bilim insanlarının yetiştirilmesinde ve ulusal bilim politikalarının 
yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de lisansüstü eğitim, 1970’lerin başlarına 
kadar yalnızca doktora programı şeklinde yürütülmüş yüksek lisans eğitimi verilmemiştir. 
Daha sonraki yıllarda lisansüstü eğitim “yüksek lisans” ve “doktora” olarak ikiye ayrılmıştır 
(Koğar ve Sayın, 2014). Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) alanının tarihsel süreci ve 
kapsamı incelendiğinde eğitim bilimlerinde lisansüstü eğitimin 1960’lı yılların sonunda 
Ankara Üniversitesi bünyesinde başladığı görülmektedir. Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi’nde “EPÖ” bilim dalı kurulmuştur. İlk olarak lisans düzeyinde daha 
sonrasına lisansüstü düzeyde eğitimler verilmiştir. 1997 yılına gelindiğinde Yükseköğretim 
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Kurumu (YÖK), EPÖ lisans programlarını kapatmış, lisansüstü eğitimin yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde verilmesini kararlaştırmıştır (Dursun ve Yar Yıldırım, 2020).   

Lisansüstü eğitim, bir alanda uzmanlaşmayı, entelektüel becerileri geliştirmeyi ve 
devamlılığını sağlamayı, akademik değerler ve profesyonel yetkinlik kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Lisansüstü eğitim, kişileri belirli bir alanda yetiştirmeyi ve o alanda 
uzmanlaştırmayı amaçlamasından ötürü lisans eğitiminde elde edilen yeterliliklerden 

ayrılmaktadır (İlter, 2020). Lisans eğitimi yükseköğretimde ana gövdeyi oluşturmasına 
rağmen bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak bireylerin almış oldukları eğitim, bilgi 
ve beceriler yaşamlarında yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle lisansüstü eğitim stratejik 
olarak önem kazanmaktadır. Bilgi toplumunun gereklerini ve toplumun geleceğini hazırlayan 
evrensel değerleri benimsemiş, yeteneklerini geliştirebilen bilim insanlarını yetiştirmede 
lisansüstü eğitim öne çıkmaktadır (Aküzüm, 2016). Bilim ve eğitim birbirlerini tamamlayan 
iki önemli olgudur. Bu olgulardan yararlanabilme çağdaşlığın ve gelişmişliğin göstergesi 
olarak kabul edilmektedir. Ülkeler gelişmek ve kalkınmak istiyorlarsa bilimi ve eğitimi bütün 
kurum ve kuruluşlarında kullanmak durumundadır. Bilim ve eğitimin kaynaştırılmasında 
lisansüstü eğitim önem taşımaktadır (Çuhadar, Arslan ve Demirel, 2019). Eğitimle bilimin 
kaynaştırıldığı lisansüstü eğitimler; yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik 

eğitimlerini kapsamaktadır.  Yüksek lisans akademik yola girmeden önceki son durak kabul 
edilmektedir. Çıraklık dönemi olarak tanımlanan yüksek lisans eğitimi bir uzmanlaşma süreci, 
lisans eğitiminden farklı olarak bir ustanın yanında eğitim alarak olgunluğa doğru ilerlenilen 
bir eğitimdir. Yüksek lisans eğitimi, ileri düzeyde deneyim sağladığı için bir dönüm noktası, 
belli bir alandaki uzmanlık derecesidir (Nas, Peyman ve Arat, 2016). Lisansüstü eğitim, 
toplumların ihtiyacı olan bilim insanlarını yetiştiren, bilgiyi üst seviyeye ulaştıran ve kişinin 
bir alanda ihtisaslaşmasını sağlayan eğitim öğretim programıdır. Planlı etkinliklerden oluşan 
lisansüstü eğitim aynı zamanda maliyetli ve zorlu bir süreçtir (Dursun ve Yar Yıldırım, 2020).   

Türkiye’de yüksek lisans eğitimine olan rağbet son 20 yıl içerisinde bir ivme kazanmıştır. 
Yüksek lisans eğitimine gösterilen bu ilgiye karşın kayıtlı öğrencilerin 1/5’i ancak 
programlardan mezun olmuştur. 1990 yılında yüksek lisans eğitimi alan kişi sayısı yaklaşık 
4.000 kişi, 2010 yılında yaklaşık 42.000 kişi iken (Nas, Peyman ve Arat, 2016), 2021 yılında 
343.569 kişiye ulaşmıştır (istatistik.yok.gov.tr). Günümüz Türkiye’sinde her geçen gün 
üniversite sayılarının arttığı ve üniversitelerin kendi öğretim üyelerini yetiştirme çabasına 
girdiği görülmektedir. Bu da beraberinde öğretim üyesi, öğrenci, eğitim programları ve 
çalışma şartlarıyla ilgili birçok sorun getirmektedir (Çuhadar, Arslan ve Demirel, 2019).  

Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 

Bu çalışmanın amacı; son yıllarda neredeyse her üniversitede açılan lisansüstü programlara 
yönelik akademisyenlerin görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 
aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar aranmıştır: 

1. Lisansüstü eğitimin tanımı nedir?  
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2. Lisansüstü eğitim sürecinde karşılaşılan niteliksel sorunlar nelerdir? 

3. Lisansüstü eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi için neler yapılmalıdır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın yöntemi, araştırmanın deseni, çalışma grubu, araştırmacıların rolü 
ile verilerin toplanması ve analizi bilgilerine yer verilmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Öğretim üyelerinin son yıllarda neredeyse her üniversitede açılan lisansüstü programlara 
yönelik görüşlerini derinlemesine incelemeyi amaçlayan bu çalışma nitel bir çalışmadır. Nitel 

araştırmalar, araştırmacıların araştıracakları konuları doğal ortamlarında incelemeleri ve 
araştırılan kişiler tarafından olgunun anlamlaştırılması ve yorumlanmasıdır (Çoban ve Oral, 
2020). Nitel araştırmalar, kişilerin deneyimlerini, bir olay ya da problemi nasıl gördüklerini 
araştırmaktadır. Araştırma süreci oldukça esnektir. Süreç içerisinde araştırmaya farklı 
katılımcılar katılabilir veya farklı görüşler araştırmaya dâhil edilebilir (Özdemir ve Doğruöz, 
2020). Nitel araştırmalar neden ve nasıl sorularına odaklanır ve sorunun cevabının 
evet/hayır’dan ziyade daha çok açıklama gerektirdiği durumlarda kullanılır. Nitel çalışmalar 
tek bir gerçeğin olmadığını, gerçeğin zaman içerisinde ve bireyden bireye değişiklik 
gösterebileceğini savunur. Bu nedenle nitel çalışmalar bireylerin görüşlerine odaklanır ve 
görüşme, durum çalışması, odak grup ve açık uçlu sorular kullanılır (Ocak ve Olur, 2019).    

Araştırmanın Deseni 

Çalışma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Fenomenolojinin amacı insan deneyimlerini anlamaya çalışmaktır. 
Farkında olduğumuz ancak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. 
Olgubilimde bireyler esas alınarak fenomenin dış görünüşünden özüne inmeye, özü 
kavranmaya çalışılır (Gündoğdu ve Eken, 2020). Olgubilim çalışmalarında kişilerin olay ya 
da durumlardan edindiği tecrübelerle olay veya durumları nasıl anlamlandırdıkları ele alınır 
(Özdemir ve Doğruöz, 2020).  Olgu bilim deseninde bir olguya ilişkin algı veya deneyimlerin 

neler olduğu ve olguya ilişkin deneyimlerin meydana geldiği ortam ve koşullar 
incelenmektedir. Olgu bilim deseninde araştırma sorusu belirlenir, ön çalışma yapılır, bir teori 
belirlenir ve bu teoriye göre çalışma hazırlanır. Birincil yapılara odaklanılır, ikincil yapılar 
oluşturulur, kasıtsız yapılan etkilerin varlığı kontrol edilir ve ulaşılan veriler alanyazınla 
ilişkilendirilir (Akkaş Baysal ve Hocaoğlu, 2019).      

Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, Anadolu’da yer alan bir üniversitede görevli olan 8 öğretim üyesinden 
oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğretim üyeleri K1, K2, K3, … ve K8 şeklinde kodlanmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örneklem tekniğine 
göre belirlenen 8 öğretim üyesinden meydana gelmektedir. Benzeşik örneklem tekniği ile 
küçük, benzeşik bir örneklem oluşturma hedefiyle bir alt grup oluşturulur (Yıldırım & 
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Şimşek, 2013). Özellikle olgu bilim deseni ile yapılan çalışmalarda çalışma grubu araştırılan 
konuyu yaşamış, tecrübe edinmiş kişi ve gruplar üzerinden seçilir (Creswell, 2007). 

Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 
Katılımcı Cinsiyet Yaş Mesleki Kıdem Unvan Branş 

K1 Erkek 67 35 Prof. Dr. Sosyal Bilimler 
K2 Kadın 45 14 Doç. Dr. Sosyal Bilimler 
K3 Erkek 39 15 Doç. Dr. Sosyal Bilimler 
K4 Kadın 52 18 Doç. Dr. Sosyal Bilimler 
K5 Kadın 61 25 Dr. Öğr. Üyesi Sosyal Bilimler 
K6 Erkek 40 13 Doç. Dr. Sağlık Bilimleri 
K7 Erkek 67 38 Dr. Öğr. Üyesi Sosyal Bilimler 
K8 Erkek 64 35 Dr. Öğr. Üyesi Sosyal Bilimler 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan katılımcıların 5’i erkek 3’ü kadın; yaşları 39-67 

aralığında değişmekte; mesleki kıdemleri 13-38 arasında değişmekte; 1’i Prof. Dr., 4’ü Doç. 
Dr. ve 3’ü Dr. Öğretim Üyesi unvanlarına sahip olup katılımcıların 7’si sosyal bilimlerde 1’i 
ise sağlık bilimlerinde uzmanlaşmıştır. 

Araştırmacıların Rolü 

1. araştırmacı 2013 yılından bugüne üniversitede akademisyen olarak çalışmaktadır. Geçen 
süre içerisinde üniversitelerde hızlı bir lisansüstü eğitim programın açıldığına tanıklık 
etmiştir. Ayrıca hemen hemen herkesin lisansüstü eğitim yapmaya yöneldiğine şahit olan 
araştırmacı bu konuya dikkat çekmek için ilgili çalışmayı yapmaya karar vermiştir.  
2. araştırmacı 2018’de Sosyal Bilgiler Eğitimi tezli yüksek lisans programından mezun olmuş 
halihazırda Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programında eğitim görmektedir. Özellikle 
son yıllarda yüksek lisans başvurularında fazlaca artış olduğunu ve akademik kariyer hayali 
olmayan kişilerin bile yüksek lisans programlarına başvurduğunu gözlemlemiştir. Bu nedenle 
öğretim üyelerinin bu konu hakkındaki görüşlerinin alınması gerektiğini düşünmüştür.    

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Yapılandırılmış 
görüşmelere nazaran daha esnek olan yarı yapılandırılmış görüşmeler diyalog geliştirmeye 
olanak sağlamaktadır. Bu görüşmelerde diyalog geliştirilebildiği için görüşülen kişi için 
önemli noktaları belirlemek zaman ve imkân açısından daha kolaydır. Görüşme soruları; esas 
sorular, ekstra sorular, atım soruları ve sonda soruları olarak dörde ayrılmaktadır. Yarı 
yapılandırılmış görüşmede araştırmacının önceden belirlenmiş olan birtakım soruların 
yanında görüşme esnasında tasarlanmış ya da tasarlanmamış sonda soruları da yöneltebilmesi 
beklenir (Sözer ve Aydın, 2020). Yarı yapılandırılmış görüşmeler sabit seçenekli 
cevaplamanın yanında o alanda derinlemesine incelemeyi de sağlar (Kısa, 2020). Yarı 
yapılandırılmış görüşmede görüşmenin seyrine göre önceden hazırlanmış sorulara ilave 
sorular yöneltilebilir. Bu yarı yapılandırılmış görüşmenin en büyük avantajı olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Bunun yanında verilerin analizinin kolay olması ve katılımcıya kendini ifade 
etme özgürlüğü sunması bu görüşme yönteminin güçlü yanlarıdır. Yarı yapılandırılmış 
görüşmelerde soruların ifade ediliş şekli oldukça esnektir. Görüşme sırasında konuşma düzeyi 
araştırmacı tarafından belirlenebilir, soruların nasıl cevaplanması gerektiğine ilişkin 
açıklamalar yapılabilir ve soruların sıraları değiştirilebilir (Ocak, 2019).    

Sorular ilgili alanyazın incelenerek oluşturulmuştur. Ön uygulama yapıldıktan sonra forma 

son şeklini verebilmek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşme formu 5 açık uçlu 
sorudan oluşmaktadır. Görüşmeler online olarak gerçekleştirilmiş ve ses kaydına alınmıştır. 
Daha sonrasında bu ses kayıtları yazıya aktarılıp analizleri yapılmıştır. Çalışmada elde edilen 

verilerin analizi betimsel analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizde amaç 
bulguları düzenleyip, yorumlayarak okuyucuya sunmaktır. Elde edilen veriler sistematik ve 
açık şekilde betimlenir, betimlemeler açıklanarak yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri kurulur 
ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Sözer ve Aydın, 2020). Betimsel analizde kavramsal çerçeve, 
görüşme veya gözlemden edinilen bulgular ışığında temalar oluşturulur. İlgili temalara 
yerleştirilen veriler alıntılardan yararlanılarak tanımlanır. Tanımlanan bulgular açıklama, 
anlamlandırma ve ilişkilendirme yoluyla yorumlanır (Uysal, 2020). Betimsel analizlerde ele 

alınan soru veya konu başlık haline getirilir ve başlığa uygun olan verilerden doğrudan 
alıntılar yapılarak analiz gerçekleştirilir. Betimsel analizlerin raporlaştırılmasında yapılan en 
büyük hata katılımcılara yöneltilen soruların doğrudan soru şeklinde araştırma raporuna 
konulması ve bunların yorumlanmasıdır. Soruyu olduğu gibi koymak yerine bir başlık, cümle 
ya da kavram şeklinde sunmak gerekir (Ekiz, 2020).     

BULGULAR 

Bu çalışma son yıllarda nerdeyse her üniversitede açılan lisansüstü programlara yönelik 
akademisyenlerin görüşlerini derinlemesine incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda araştırma bulguları, araştırmanın soruları doğrultusunda ele alınmıştır. Elde 
edilen veriler “kelime sıklık hesaplaması” tekniğine göre analiz edilmiştir. 

Araştırmanın birinci sorusu: “Lisansüstü eğitimin tanımı nedir?” şeklindedir. Bu soruya ait 
elde edilen bulgulara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir: 

Tablo 2. Akademisyenlere Göre Lisansüstü Eğitimin Tanımı 
Kod f % Örnek Cümle 

Sürekli Çalışma 9 32 
Lisansüstü eğitim denildiğinde ilk aklıma gelen devamlı olan 
bıkmadan usanmadan geceyi gündüze katarak çalışmaktır. 
Bitmeyen ödevler bitmeyen projeler … (K1) 

Yaşam Boyu 
Öğrenme 

7 25 
Günümüzde bireyler lisansüstü eğitimle birlikte hayat boyu 
öğrenme serüvenine girişmiş oluyorlar. Bundan dolayı bana göre 
lisansüstü eğitim sonu olmayan bir yolculuktur (K8). 

Bitmeyen Uğraş 5 18 

Asla sonu gelmeyen ulvi bir hareketliliktir lisansüstü eğitim. 
Çünkü eğitime alışmış bir insan için lisansüstü eğitim sonu 
gelmeyen bir roman gibidir. Çünkü ne yaparsa yapsın hep bir adım 
daha ileri götürme gayreti içerisinde olur (K4). 

Fedakârlık 4 14 
Akranlarınız evlenip çocuk sahibi olurken siz fedakârlık yaparak 
çalışmaya devam ediyorsunuz. Kolay olanı değil zor olanı seçerek 
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hayatınızdan ödün vermiş oluyorsunuz (K2). 

Ciddiyet 3 11 
Lisansüstü eğitim kesinlikle planlılık, bilinçlilik ve ne yaptığının 
farkında olmayı gerektirir. Eğer lisansüstü eğitime ciddiyetle 
yaklaşmazsanız zamanınızı boşa harcamışsınız demektir (K5). 

Toplam 28 100  
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan akademisyenler lisansüstü eğitimi; sürekli 
çalışma (f=9), yaşam boyu öğrenme (f=7), bitmeyen uğraş (f=5), fedakârlık (f=4) ve ciddiyet 
(f=3) olarak görmektedirler. 

Araştırmanın ikinci sorusu: “Lisansüstü eğitim sürecinde karşılaşılan niteliksel sorunlar 
nelerdir?” şeklindedir. Bu soruya ait elde edilen bulgulara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir: 

Tablo 3. Akademisyenlere Göre Lisansüstü Eğitimde Karşılaşılan Niteliksel Sorunlar 
Kod f % Örnek Cümle 

Bilinçsizlik 13 27 
Bizim zamanımızda lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler neyi 
niçin yaptıklarının farkında ve inancındaydılar. Şimdiki nesle 
baktığımda ise maalesef bu bilinçliliği göremiyorum (K3). 

Yanlış Algı 10 21 

Lisans eğitimi ile lisansüstü eğitim her ne kadar birbirinin devamı 
da olsa birbirinden oldukça farklı iki ayrı dünya. Ancak öğrenciler 
lisanstaki gibi her şeyi dersin hocasından bekliyorlar. Genel olarak 
gayeleri dersten geçmek ama neyi ne kadar öğrendiklerini çok 
hesap etmiyorlar (K8). 

Ciddiyetsizlik 8 17 

Öğrencilerime neden lisansüstü eğitime başladın diye sorduğumda 
“Yapacak işim yok, vaktimi bu şekilde geçiriyorum.” şeklinde 
cevap verenler oluyor. Böyle bir cevap veren öğrenciden ne kadar 
ciddiyet bekleyebilirsiniz ki (K4). 

Uzaktan Eğitimin 
Yanlış 
Anlaşılması 

7 15 

Pandemi ile uzaktan eğitime geçilmesi öğrencilerde gereksiz bir 
rehavetin oluşmasına neden oldu. İl dışındaki öğrencileri hadi bir 
nebze anlarız ama aynı ilde olup da okula bir kez bile ayak 
basmayan lisansüstü öğrencimiz var (K2). 

Devamsızlık 6 13 
Programı kazanan 15 öğrenci olmasın rağmen programa kaydolan 
13, derslere sürekli devam eden 9 öğrenci var (K5). 

Basit Bir Uğraş 
Olarak Görme 

4 7 

Bazı öğrenciler zaman zaman “Atanamadım ama yükseklisans 
yapayım.” şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Buradan da 
görüldüğü gibi bazı öğrencilerimiz lisansüstü eğitim yapmayı 
atanmaktan daha kolay görmekteler (K1). 

Toplam 48 100  
 

Tablo 3’te görüldüğü gibi çalışmaya katılan akademisyenler lisansüstü eğitimde karışılan 
niteliksel sorunları; bilinçsizlik (f=13), yanlış algı (f=10), ciddiyetsizlik (f=8), uzaktan 
eğitimin yanlış anlaşılması (f=7), devamsızlık (f=6) ve basit bir uğraş olarak görme (f=4) 
şeklinde sıralamışlardır. 

Araştırmanın üçüncü ve son sorusu: “Lisansüstü eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi için 
neler yapılmalıdır?” şeklindedir. Bu soruya ait elde edilen bulgulara aşağıdaki tabloda yer 
verilmiştir: 

Tablo 4. Akademisyenlere Göre Lisansüstü Eğitimin Daha Nitelikli Hale Getirilmesi İçin Öneriler 
Kod f % Örnek Cümle 
Her Tarafta 15 33 Elbette lisansüstü eğitime insanlar yöneltilmeli. Ancak nicelik 
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Açılmamalı kaygısı ile nitelik göz ardı edilmemeli. Bunun içinde lisansüstü 
eğitim programları özellikle doktora programları her tarafta 
açılmamalı (K3). 

Sürekli Olarak 
Denetlenmeli 

12 26 

Bir program bir kez açıldığında artık hep açık. Hâlbuki süreç 
içerisinde aralıklı olarak var olan programların denetlenmesi 
programın kendisini geliştirmesine olanak verir. Böylece eğer 
açılan program işlevsel olmayan bir program ise gerekli tedbirleri 
alarak nitelik kazanır ve niteliksiz öğrenci yetiştirilmesine izin 
verilmemiş olur (K1). 

Program 
Açma 
Koşulları 
Gözden 
Geçirilmeli 

8 17 

Bana göre lisansüstü eğitim programları açılması sürecinde var 
olan koşulların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Örneğin bir 
programda 8 öğretim üyesi olsa dahi acaba bunlardan kaç tanesi 
gerçekten o alanda ve lisansüstü eğitimi yürütecek durumda. 
Sadece programdaki toplam öğretim üyesine göre hareket 
edilmemeli (K6). 

Öğrenci 
Alımları Daha 
Titiz 
Yapılmalı 

6 13 

Akademisyenler olarak öğrenci seçiminde çok daha dikkatli 
davranmalı, lisansüstü eğitimi gerçekten yapacak öğrencileri 
belirleyerek bu öğrencileri akademiye kazandırmalıyız. Bunun 
içinde tek gösterge akademik ortalama, ALES ve dil olmamalı 
(K8). 

Yurtdışındaki 
Bazı Örnekler 
Uygulanmalı 

5 11 

Benim doktora yaptığım yerdeki ilk başvuru şartı “En az 3 yıllık 
öğretmenlik yapmış olmak.” şeklinde idi. Bunun gibi bazı özel 
şartlar koyarak gerçekten lisansüstü eğitim yapmaya gönül vermiş 
mesleğinde tecrübeli insanlara fırsat vermeliyiz (K2). 

Toplam 46 100  
 

Tablo 4’te görüldüğü gibi çalışmaya katılan akademisyenler lisansüstü eğitimin daha nitelikli 
hale getirilmesi için; her tarafta açılmamalı (f=15), sürekli olarak denetlenmeli (f=12), 

program açma koşulları gözden geçirilmeli (f=8), öğrenci alımları daha titiz yapılmalı (f=6) 
ve yurtdışındaki bazı örnekler uygulanmalı (f=5) olarak görmektedirler. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Katılımcılar araştırmanın birinci araştırma sorusu olan “Lisansüstü eğitimin tanımı nedir?” 
sorusuna sürekli çalışma, yaşam boyu öğrenme, bitmeyen uğraş, fedakârlık ve ciddiyet 
şeklinde cevaplar vermişlerdir. 

Araştırmanın ikinci sorusu “Lisansüstü eğitim sürecinde karşılaşılan niteliksel sorunlar 
nelerdir?” şeklinde olup öğretim üyelerinin verdikleri cevaplar; bilinçsizlik, yanlış algı, 
ciddiyetsizlik, uzaktan eğitimin yanlış anlaşılması, devamsızlık, basit bir uğraş olarak görme 
şeklinde sıralanmıştır. 

Çalışmanın son araştırma sorusu olan “Lisansüstü eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi için 
neler yapılmalıdır?” sorusuna öğretim üyeleri; her tarafta açılmamalı, sürekli olarak 
denetlenmeli, program açma koşulları gözden geçirilmeli, öğrenci alımları daha titiz yapılmalı 
ve yurtdışındaki bazı örnekler uygulanmalı şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. Çalışma 
bulgularına benzer olarak Aydoğmuş (2015) da yapmış olduğu çalışmasında ihtiyaç fazlası 
bölümlerin açılmaması gerektiğini, mevcut programların kalitesinin artırılması gerektiğini, 
belli aralıklarla toplantılar yapılarak lisansüstü eğitimde kalitenin ve güncel gelişmelerin takip 
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edilmesi gerektiğini, programa gelen öğrencilerin kalitelerinin artırılması gerektiğini, 
öğrencilerin derslere katılımlarının aranması gerektiğini ve lisansüstü programlara öğrenci 
kabulünde Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde uygulanmakta olan “niyet mektubu” ve 
“referans mektupları” gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Tonbul 

(2017), yapmış olduğu araştırmada lisansüstü programlara öğrenci seçme sisteminin en iyileri 

seçmede ve onları yetiştirmede yetersiz kaldığını, öğrenci seçiminde aranan niteliklerin açıkça 
belirtilmesi, özgün çözümler getirebilme, bilimsel düşünme yeterliliklerinin ölçülmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Yalçınkaya, Koşar ve Altunay (2014), çalışmalarında bilim insanı 
yetiştirmede kullanılan programların yeniden düzenlenmesi gerektiği, bilim insanı yetiştirecek 
ders ve içeriklerin eklenmesi gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. Karaman ve Bakırcı (2010) 
ise enstitülerde lisansüstü programların çok kolay açıldığını, programların açılabilmesi için 
uygun koşul ve öğretim üyelerinin niteliklerinin gözetilmediğini belirtmiştir. Her ne kadar 
Yüksek Öğretim Kurumu Üniversitelerin Lisansüstü programlarını açabilmeleri için belirli 
sayıda öğretim üyesi zorunluluğu getirmiş ise de programın açılması için yeterli sayıya 
ulaşamayan üniversiteler kâğıt üzerinde başka anabilim dallarındaki öğretim üyeleriyle bir 

araya gelerek program açabilmektedirler. Bu nedenle öğretim üyesi ve alt yapısı yeterli 
üniversitelerin program açması gerektiğini, çok sayıda niteliksiz doktora ve yüksek lisans 
öğrencisi yetiştirmektense daha az sayıda ama nitelikli öğrenci yetiştirilmesi gerektiğini 
vurgulamışlardır.        

Tüm bu bulgular ışığında araştırmacılar çalışmaya katılan öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim 
programlarının açılmasına karşı olmadıklarını ancak bunun kaliteden ödün verilmeden bir 
moda anlayışının ötesinde lisansüstü eğitim programlarının bilimsel temellere ve gerçeklere 
dayalı olarak açılması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama etkinliğinin okul öncesi öğrencilerde öz güven 
düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırma, modeli ön test-son test ve deney-kontrol gruplu 

deneysel bir çalışmadır. Araştırma da deneysel tasarımlardan yarı deneysel desen 
kullanılmıştır. Bu çalışmanın etkililiği merak edilen bağımsız değişkeni 8 hafta 8 seanslık 
çocuk merkezli yaratıcı drama iken, bağımlı değişkenini ise deney ve kontrol gruplarına dâhil 
olan okulöncesi dönem öğrencilerinin öz güven gözlem listesinden aldıkları puanlar 
oluşturmaktadır. Araştırmanın deneysel tasarımında; deney grubunun n= 8, kontrol grubunun 
n= 8 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcıları 4 ve 5 yaşlardaki okul öncesindeki 8 
deney grubu ve 8 de kontrol grubu olmak üzere toplam 16 öğrenciden oluşmaktadır. 
Araştırma verileri ise 16 çocuğun ailesinden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak geçerlilik ve güvenilirliği sağlanmış ve literatür de birçok araştırmada kullanılmış öz 
güven gözlem listesi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yaratıcı drama 
etkinliği uygulamadan önce deney ve kontrol grubunda bulunan tüm öğrencilerin ailelerin den 
alınan gözlem listesi puanlarının bir birine yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama 

öncesi ön test puanlarında ailelerin değerlendirmesine göre çocukların öz güven puanları orta 
düzeyde çıkmıştır. Uygulama tamamlandıktan sonra ailelere uygulanan son test özgüven 
gözlem listesi sonuçlarına göre yaratıcı drama etkinliklerinin tüm deney grubundaki 
öğrencilerin öz güven düzeylerini olumlu yönde etkilediği, kontrol grubundaki öğrencilerin öz 
güvenlerinde ise oldukça düşük bir artışın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubundaki 
öğrencilerin uygulama sonrası ailelere uygulanan son test özgüven gözlem listesi sonuçlarına 
göre öz güven düzeyleri yüksek düzeyde çıkarken, kontrol grubundaki öğrencilerin son test 
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puanları orta düzeyde çıkmıştır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda yaratıcı drama 
etkinliğinin okul öncesi öğrencilerinin öz güvenlerinde olumlu etki yaptığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Özgüven, Okulöncesi dönem, Drama, Yaratıcı drama. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the effect of creative drama activity on the self-confidence 

levels of preschool students. The research model is an experimental study with pretest-posttest 

and experiment-control groups. Semi-experimental design, one of the experimental designs, 

was used in the research.  While the independent variable of this study is 8 weeks and 8 

sessions of child-centered creative drama, the dependent variable is the scores obtained from 

the self-confidence observation list of the preschool students included in the experimental and 

control groups. In the experimental design of the research; n= 8 students of the experimental 

group and n= 8 students of the control group.  The participants of the study consisted of a 

total of 16 pre-school students aged 4 and 5, 8 of which were in the experimental group and 8 

in the control group. Research data were collected from the families of 16 children.  In the 

research, validity and reliability were ensured as a data collection tool and a self-confidence 

observation list used in many studies in the literature was used. According to the results 

obtained from the research, it was concluded that the observation list scores of all the students 

in the experimental and control groups were close to each other before applying the creative 

drama activity.    According to the assessment of families in pre-application test scores, 

children's self-confidence scores were moderate. According to the results of the self-

confidence observation list of the last test applied to families after the application was 

completed, it was concluded that creative drama activities positively affected the self-

confidence levels of the students in the entire experimental group, while there was a fairly low 

increase in the self-confidence of the students in the control group. According to the results of 

the last test self-confidence observation list applied to families after practice, students in the 

experimental group had high self-confidence levels, while the last test scores of students in 

the control group were moderate. According to these results, it was concluded that creative 

drama activity had a positive effect on the self-confidence of preschool students. 

Keywords: Self-confidence, Preschool Period, Drama, Creative Drama. 
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РЕЗЮМЕ 

Целью этого исследования является исследования влияния творческой драмы на 
уверенность в себе дошкольников. Исследование представляет собой 
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экспериментальное исследование с участием группы предварительного и 
последующего тестирования экспериментальной и контрольной группы. В 
исследовании использовался один из экспериментальных образцов - 
полуэкспериментальный образец. Независимая переменная этого исследования - 8 
недель и 8 сеансов творческой драмы, ориентированной на ребенка, зависимая 
переменная - это баллы, полученные из листа наблюдения за самоуверенностью 
дошкольников, включенных в экспериментальную и контрольную группы. В 
экспериментальном плане исследования; n = 8 детей экспериментальной группы и n = 8 
детей контрольной группы. В исследовании приняли участие 16 дошкольников в 
возрасте 4 и 5 лет, из которых 8 были в экспериментальной группе и 8 - в контрольной. 
Данные исследования были собраны из 16 семей детей. В исследовании были 
обеспечены валидность и надежность в качестве инструмента сбора данных, а также 
использовался лист наблюдения за уверенностью в себе дошкольников, который 
использовался во многих исследованиях в литературе.  

По результатам исследования был сделан вывод о том, что баллы по листу наблюдения, 
полученные от семей всех учащихся экспериментальной и контрольной групп до 
применения творческой драматической деятельности, близки друг к другу. Согласно 
оценке семей баллах, перед тестированием, баллы уверенности в себе детей были на 
среднем уровне. После применения творческой драмы по результатам пост-тестового 
обзора уверенности в себе, примененного к семьям после заполнения анкеты, был 
сделан вывод, что творческая драматическая деятельность положительно повлияла на 
уровень уверенности в себе всех детей экспериментальной группы, и был очень низкий 
рост уверенности в себе детей в контрольной группе. По результатам пост-тестового 
листа наблюдения за уверенностью в себе, примененного к семьям после применения 
творческой драмы, дети экспериментальной группы имели высокий уровень 
уверенности в себе, в то время как результаты пост-тестового тестирования детей в 
контрольной группе осталась на умеренном уровне. На основании этих результатов 
был сделан вывод о положительном влиянии творческой драматической деятельности 
на уверенность в себе у дошкольников. 

Ключевые слова: уверенность в себе, дошкольный период, драма, творческая драма. 

 

GİRİŞ 

Öz güven, ruhsal yaşamın ana öğelerinden biri olup duygusal bir gereklilik taşımaktadır. 
Bireyin öz güveninin yüksek veya düşük olması, bireyin davranışlarını ve duygularını farklı 
yönde etkileyebilir  (Kugle, 1983: 205).  Birey kendisini belirli bir ölçüde değerli hissetmezse, 
ana gereksinimlerinin birçoğu karşılanmazsa sıkıntı içerisinde yaşar (Mckay ve Fanning, 
2018: 1). Öz güven kişiliği şekillendirir ve bireyin sahip olduğu sınırsız kapasiteyi kullanma 
biçimini belirler. Öz güven, bir çocukta, anne babası ve farklı insanlarla arasındaki ilişkilere 
verdiği tepkilerle gelişmektedir (Humphreys, 2002: 118).  
Sonradan kazanılan özgüven bireyin yaşantıları ile şekillenmektedir. Bireyin kazandığı 
özgüven düzeyi kişinin yaşamın her anında bireyi olumlu ya da olumsuz olarak 
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etkilemektedir. Bu nedenle özgüven ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça önemlidir (Bilgin, 
2011). 

Öz güven, “bireyin bedeni ve hareketleriyle kendi dünyasını kontrol ettiği ve hâkimiyet 
kurduğunu bilmesidir”. Bu hâkimiyet duygusunun varlığı veya yokluğunun, bireyin dış 
dünyasıyla arasında olan bağıyla belirleyici bir rol oynayan en önemli faktörlerdendir. 
Bununla birlikte kişinin içsel, kendine ait algılarının temel olduğu, bu algılamaların bilinçli 
veya bilinçsiz olarak bireyin hareketlerine aktardığı ve hayatın tüm sahnesinde olumlu veya 
olumsuz biçimde kendini göstermiştir (Göknar, 2010: 9). Öz güven sadece bireyin 
kendisindeki olumlu özellikleri bilmesiyle sınırlı değildir. Kendine ve başkalarına karşı 
kendini eleştirmeyen ve kabul eden bir davranışa sahip olmayı da kapsar (Mckay ve Fanning, 
2018).  

Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalara göre, çocukların üç dört yaşına kadar yetişme şekli, 
çocuğun erken yaşlardaki öz güven seviyesini belirler. Yetişkin ve gençler üzerinde yapılan 
araştırmalar ise neyin neden ve neyin sonuç olduğu mevzusunda ortak karmaşaya sahip 
oldukları görülmektedir (Mckay ve Fanning, 2018: 2). Bir kişinin kendisine güven duyması 
doğuştan gelen bir kabiliyet değildir. Kendine güven duymak eğitimle kazanılan bir özelliktir. 
Yaşamın rastgele bir döneminde ortaya çıkarsa veya daha küçük yaşlarda hiç kazanılmamışsa, 
kişi bu güvensizliği kendinde görüp yenmek isterse başarı kazanabilmesi oldukça zordur 
(Kasatura, 1998: 139). Bu yüzden bu duyguyu küçük yaşlarda vermek oldukça önemlidir. 
Ayrıca, kişisel gelişimden, sosyal ve duygusal gelişime kadar çocuğun hayatının tüm 
evrelerinde ihtiyaç duyacağı en önemli ve etkili kavramlardan biri özgüvendir. Çocuklarda 
özgüven; kişisel gelişimden, sosyal ve duygusal gelişime kadar çocuğun hayatının tüm 
evrelerinde ihtiyaç duyacağı en önemli ve etkili kavramdır. Özgüven kavramının temelinde 
yer alan pek çok beceri çocukların güçlü, kararlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak 
yetişmelerinde büyük önem taşır.  
Okul öncesi eğitim süreci, bireylerin diğer yaşam dönemlerine hazırlığın en önemli 
basamaklarından biridir. Birçok gelişim alanının kritik dönemi olarak tanımlanmıştır. Okul 
öncesi eğitim dönemi diğer gelişim alanlarının yanında çocuğun toplumsallaşma sürecinde 
çok önemli bir basamaktır (Güven ve Azkeskin, 2010). Okul öncesi dönem çocuğunun 
toplumsallaştığı ortamda kendini ifade etmesi önemlidir, bu ifade etme becerisini kullanmak 
için özgüven becerisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi gerekmektedir. Çocuk bireyselleşmenin 
temel adımlarını burada sağlıklı bir kişilik geliştirerek yapacaktır. Okulöncesinde özgüveni 
geliştirmek için farklı yöntemler vardır ve bunların birisi dramadır. Drama, çocukların doğal 
oyunlarından ortaya çıkan, katılımcıların sanatsal duyarlılığını; kendisi, başka insanlar ve 
dünya hakkındaki bilincini artıran ve hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Drama, 
okul öncesi dönemden başlayarak, çocuğun yaratıcılığı ve yaşamla ilgili gerçek durumların 
yeniden yaratılmasında önemli bir rol oynar. Dramanın amacı çocukları öğrenme sürecinde 
aktif kılmayı, eğlenceli zaman geçirmeyi ve öğretilenlerin kalıcılığını sağlamaktır (Gönen, 
1999: 37).  Dramanın farklı türleri vardır: Psikodrama, eğitici drama ve yaratıcı drama. 
Yaratıcı drama; öğrenme yönüyle zihinsel, sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleşmesi 
açısından da büyük önem taşır.  Her öğrenme sürecinde bulunan pek çok beceri yaratıcı 
dramaya katılım yoluyla elde edilir. Yaratıcı dramada etkinlikler ve katılımcıların 
kazandırdığı değerlerle birlikte düşünüp hareket edilir. Bu yönüyle de drama, kişilerin duygu 
ve düşüncelerine değer verir. Yaratıcı drama zihinsel becerilerin ve kişilik özelliklerinin 
geliştirilmesinde temel eğitim modeli olması yönüyle de önemlidir. Yaratıcı drama bireye, 
hareketlerin, duyuların, dilin, düşüncenin, iletişim ve duyguların bir araya getirildiği bir 
sentez sunar. Bu da dramanın en önemli yararlarından biridir. Bir diğer özelliği ise kişiye 
empati becerisini kazandırması ve onu etrafındakilere karşı daha duyarlı kılmasıdır. 
Dramadaki yaratıcı süreçlerin sonunda kişi, kendinin saklı kalmış yeteneklerini keşfeder, 
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kendini tanır, en verimli, mutlu, zevkle çalışabileceği, kendine ve topluma faydalı olabileceği, 
doğru ve sağlıklı kararlar alabileceği alanı seçer. Böylelikle öz güveni gelişmiş, başkalarıyla 
çalışabilme düsturunu kazanmış, demokratik ve çağdaş bir insan haline gelir (MEB, 2013). 
Yaratıcılık kavramı sanatta,  içsel bir hisle birleşen ve bu hissi dışa vuran bir süreçtir. Sonucu 
ise sanat eseri ortaya çıkarmaktır. Eğitimciler yaratıcılığa yaklaşırken özgür düşünen, 
araştırmacı, sürekli sorgulayan bir kişi yetiştirmektir. Eğitimdeki beklenen davranışlar, sorular 
soran, sorgulayan, sorunları çözen, akıl yürüten kişiler yetiştirme yönündedir (Kırışoğlu, 
1991: 170).  Yaratıcılıkta da yaratıcı dramadaki gibi sonuç değil süreç önemlidir. Süreç içinde 
sorgulayan, araştıran, merak eden ve keşfetme isteğini içselleştirmiş katılımcılardan 
bahsedilebilir. Çocuk taklit ederek kendisini yetişkin kişiyle veya bir hayali özdeşleştirme 
gereksinimini karşılamaktadır. Bu düşüncelere bağlı olarak yaratıcı drama liderlerinin taklidi,  
dramatik oyun yoluyla öğrenmenin ve yaratıcı drama süreci içinde sağlıklı bir parçası olarak 
görülebilir (Pollisini, 1994). 

Farklı literatürde ki araştırmaların sonuçlarına bakıldığında yaratıcı drama, çocukların 
beslenme, sanatsal yönlerini geliştirme ve özgür düşünme kabiliyetini geliştirmeye pozitif 
katkı sağladıkları gözlenmiştir. Kırgızistan‟daki okulöncesi kurumlarında drama çalışmaları 
yeterli düzeyde yapılmadığı görülmüş ve bu çalışmanın sonuçları gelecekte yapılacak 
uygulamalara katkı sağlayacağı ve alan yazıdaki eksikliğine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışmada; anne-baba ve öğretmenlerin görüşlerine göre yaratıcı drama 
etkinliğinin okulöncesi çocuklarının özgüven gelişimine etkisi nedir? Sorusuna cevap 
aranacaktır. 
Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama etkinliğinin okul öncesi öğrencilerde öz güven 
düzeylerine etkisini incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 
aranacaktır: 
1. Yaratıcı Drama uygulamasından önce ailelere göre öğrencilerin özgüven düzeyleri nedir? 

2. Yaratıcı Drama uygulamasından sonra ailelere göre öğrencilerin özgüven düzeyleri nedir? 

3. Yaratıcı Drama uygulamasından öncesinde ve sonrasında ailelere göre öğrencilerin 
özgüven düzeyleri arasında farklılık var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
Araştırmanın amacı doğrultuda tasarlanan bu çalışma, Yaratıcı Drama‟nın okulöncesi 
dönemde ki çocuklarda öz güven düzeyleri üzerindeki etkililiğini belirlemeye yönelik ön test-
son test ve deney-kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırma da deneysel tasarımlardan 
yarı deneysel desen kullanılmıştır. Birçok araştırmada gerçek deneysel araştırma deseni 
kullanılmasının zor olduğunu belirten Fife-Schaw (2006), bunun temel nedeninin, birçok 
araştırmada deney ve kontrol gruplarına benzer özellikler sergileyen katılımcıları random 
olarak seçmede yaşanan güçlük veya rastgele katılımcı atama etiğine uymada yaşanan zorluk 
olduğunu belirtmiştir. Bu nedenlerden dolayı bu araştır yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın Deneysel Tasarımı 
Araştırmanın deneysel tasarımında; deney grubunun n= 8, kontrol grubunun n= 8 çocuktan 
oluşmaktadır. Ayrıca araştırmanın deneysel tasarımına göre deney ve kontrol grubundaki 
çocukların drama etkinlikleri öncesi özgüven düzeyleri karşılaştırılması amacı ile ön test de 
Özgüven Gözlem Listesi ile bağımlı değişken ölçümü yapılmıştır. Daha sonra deney 
grubundaki çocuklar 8 hafta 8 oturum drama etkinlikleri müdahalesine maruz kalırken, 
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kontrol grubu herhangi bir müdahaleye maruz bırakılmamıştır. Ayrıca araştırmanın deneysel 
tasarımına göre drama süreci sonrasında son test (ÖGL) (aile-öğretmen) ile bağımlı değişken 
yeniden ölçülmüştür. 

Araştırma Grubu 

Araştırmacı, spesifik veya nadir bir grup üzerinde çalışma yapıyorsa ve çalıştığı katılımcıların 
dahil oldukları evreni tam olarak yansıttıklarından emin değilse veya temsil kabiliyetlerini 
öngöremiyorsa, araştırmasında evren-örneklem kavramı yerine araştırma grubu ifadesi 
kullanılır (Karasar, 2016). Bu nedenle araştırmada araştırma grubu ifadesi kullanılmıştır. Bu 
araştırmada çocuklar araştırma grubuna seçkili yöntem ile atanmıştır. Bu amaçla Bişkek‟te 
bulunan ve araştırmanın yürütülmesi için izin alınan özel bir okul öncesi eğitim kurumunda 
eğitim alan 4 ve 5 yaşlardaki çocuklardan 8 deney grubu ve 8 de kontrol grubu olmak üzere 
toplam 16 çocukla çalışma yapılmıştır. Veriler ise 16 çocuğun ailesi ve çocukların derslerine 
giren ve öğrencileri tanıyan 4 öğretmenden toplanmıştır.  
Deneysel desene sahip olan bu araştırma da katılımcılar araştırma projesine alınmadan önce 
gereken bilgilendirme ve sürece gönüllü olarak katıldıklarına dair onaylar katılımcıların yasal 
koruyucularından alınmıştır. Katılımcıların yasal temsilcilerine, çocukların araştırma 
sürecinin herhangi bir evresinde kendi veya vasilerinin istekleri doğrultusunda deneye 
katılımlarını geri çekebilecekleri ve araştırmacının, katılımcıları beklenmeyen risklerden ve 
zararlardan koruyacağı bildirilmiştir. Araştırmacı katılımcılardan elde ettiği verileri, araştırma 
ile doğrudan bağlantısı olmayan üçüncü şahıslara açıklamayacağını ve araştırma sonunda elde 
ettiği verileri dürüst bir şekilde aktaracağını bildirmiştir.  
Çalışma grubuyla ilgili demografik özellikler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Etik ilkeler 
gereği isimleri yerine kod kullanılarak Tablo 1‟de sunulmuştur. 
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri (Deney Grubu) 

 Deney 
Grubu 

Cinsiyeti Yaşı Kontrol 
Grubu 

Cinsiyeti Yaşı 

D1 E 5 K1 K 5 

D2 K 4 K2 E 5 

D3 K 4 K3 K 4 

D4 E 4 K4 K 4 

D5 E 5 K5 K 4 

D6 E 4 K6 E 5 

D7 K 5 K7 E 5 

D8 K 5 K8 K 4 

 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Günalp (2007) tarafından geliştirilen öz güven gözlem 
listesi kullanılmıştır. Öz güven gözlem listesinde 52 tane soru bulunmaktadır. Bu gözlem 
listesine çocukların öz güven duygularının gelişimini ilgili ifade eden davranışlar yer 
almaktadır. Cevaplamada “evet” ve “hayır” olmak üzere iki seçenek vardır. Gözlem listesinde 
alınabilecek en yüksek puan 104, en düşük puan ise 52‟dir. 52 puana yaklaşan değerler öz 
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güvenin düşük olduğunu, 75 ve üzeri puanı aşan ve 104 puana yaklaşan değerler ise öz 
güvenin yüksek olduğunu ifade edecektir. 
Özgüven Gözlem Listesi ve Kişisel Bilgi Formu çalışma grubunun özelliği nedeniyle 
uygulamacı tarafından Rusçaya çevrilmiştir. Çevirinin doğruluğu iki alan uzmanı tarafından 
kontrol edilmiştir, örnek bir grup üzerinde soruların anlaşılırlığı ile ilgili ön çalışma 
yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmanın analizi Yaratıcı Drama uygulamasının öncesinde uygulamaya katılan 
öğrencilerin velilerine araştırmanın amacı açıklanarak gerekli izinleri alınarak, Özgüven 
Gözlem Listesi doldurtulmuştur. Öğrencilerin birçok derslerine giren ve öğrencileri tanıyan 
öğretmenlere çalışmanın amacı hakkında bilgi verilip, kurumdan ve öğretmenlerden gerekli 
izinleri alınarak, aynı Özgüven Gözlem Listesi doldurtulmuştur. Sonrasında da öntest-sontest 
analizi uygulayarak, aradaki farka bakılmıştır. Gözlem listesinde alınabilecek en yüksek puan 
104, en düşük puan ise 52‟dir. 52 puana yaklaşan değerler öz güvenin düşük olduğunu, 104 
puana yaklaşan değerler ise öz güvenin yüksek olduğunu ifade edilmektedir. Bu çalışmada 
özgüven gözlem formunun maddelerinin yorumlanmasını kolaylaştırmak için 3 aralıklı 
(düşük, orta, yüksek) ifade edilmiştir. Buna göre 52 ile 68 arası puanlar düşük düzeyi, 69 ve 
88 arası alınan puanlar orta düzeyi, 89-104 arası ise yüksek düzey özgüveni işaret etmektedir. 

Araştırmacı ve Rolü 

Araştırmanın uygulayıcısı ve drama oturumlarının yürütücüsü olması bakımından 
araştırmacının kendisi de çalışma grubunda yer almaktadır. Dramanın temel bileşenleri 
dikkate alındığında araştırmacı drama lideri vasfıyla oturumları yürütmüştür. Araştırmacının 
araştırmayı yürütme yeterliliğine ilişkin bilgiler sunmak gerekirse araştırmacı üniversite 
eğitim sürecinde 1 dönem „Çocuk ve Drama‟ dersi, bir dönem Grupla Psikolojik Danışma 
dersi içeriğinde Psikodrama eğitimi almıştır ve üç yıldır okulöncesi bir kurumda sınıf 
etkinlikleri yapmaktadır. 

Uygulama 

Drama yönteminin en önemli özelliği, öğrencilerin küçük gruplarla ortak hedeflere yönelik 
durumları, olayları, objeleri canlandırma aracılığı ile ortaya konulmaya aracılık etmesi olarak 
belirtilmektedir (Önder, 2012: 22-34). Mevcut çalışmada drama yöntemine ilişkin sosyal 
becerilerin öğretimine aracılık edecek programlar hazırlanarak uygulanmıştır. Bu durumlara 
yönelik bazı dramanın yapılış özüne ilişkin ısınma, kaynaştırma, uygulama, değerlendirme 
olmak üzere aşamaları vardır (Gönen ve Dalkılıç, 2002: 34-40) bu çalışmada da uygulama bu 
aşamalara göre planlanmıştır. Araştırma kapsamında planlanmış olan 8 hafta 8 seanslık 
yaratıcı drama oturumları çocukların özgüven gelişimleri üzerindeki etkililiğini 
gözlemleyebilmek amacıyla grup çocuk yaratıcı drama oturumları olarak yürütülmüştür. 
Oturumlarda öğrencilerin grup olarak katılımlarını sağlayabilmek adına öğrencilerin eğitim 
gördüğü okulöncesi kurumunda okul müdürünün onayı ve görüşü de alınarak uygun ve müsait 
bir oda araştırmacı tarafından düzenlenmiştir. 

Araştırmanın Etik Süreci 
Bilinçli onay, gizlilik, özel hayata saygı gibi bazı etik evrensel ilkeler araştırmalarda yanlış 
uygulamaları engellemek için kabul görmüştür (Bogdan ve Biklen, 2007: 48-53; Kazan, 
2016:62). Mevcut çalışmada araştırmaya katılacak çocukların ailelerine araştırmanın amacı, 
yöntemi, süreçte kullanılacak veri toplama araçları, istedikleri anda araştırmadan çocuklarını 
çekebilecekleri ve sonuçların yalnızca bilimsel amaçlı kullanılacağına dair bilgiler verilmiş ve 
Gönüllü Katılım Formu ‟nu (ekler kısmında sunulmuştur) okuyup imzalamaları sağlanmıştır. 
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Özel hayata saygı ve gizlilik gerekçesiyle katılımcıların kimlikleri gizli tutulmuş ve kod 
isimler kullanılmıştır (Johnson ve Christensen, 2014:116). Tüm bunların yanında en önemli 
nokta olarak ifade edilen verilere sadık kalınması (Yıldırım ve Şimşek, 2013:123-124), 
kuralına riayet edilmiş ve verilere sadık kalınmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde uygulamalardan elde edilen bulgular alt amaçlara göre verilmiştir. 
Araştırmanın birinci alt amacı olan yaratıcı drama uygulamasından önce (ön test) ailelere göre 
öğrencilerin özgüven düzeyleri Tablo 2‟de verilmiştir. 
Tablo 2. Yaratıcı drama uygulamasından önce (ön test) ailelere göre öğrencilerin özgüven 
düzeyleri ile ilgili bulgular. 
Deney Grubu Kontrol Grubu 

D1 70 K1 64 

D2 71 K2 64 

D3 64 K3 71 

D4 73 K4 66 

D5 66 K5 67 

D6 67 K6 75 

D7 64 K7 68 

D8 69 K8 75 

Toplam 544 Toplam 550 

Ortalama 68 Ortalama 68,75 

 

Tablo 2 incelendiği zaman ailelerin değerlendirmelerine göre deney ve kontrol grubundaki 
öğrencilerin özgüven düzeyleri birbirine yakın çıkmıştır. Bu da deney ve kontrol gruplarının 
denkliğini göstermektedir. Deney grubunun ortalaması (68) ve kontrol grubunun ortalaması 
(68.75) gözlem listesinin puanlamasına göre (54-68 düşük, 69-88 orta düzey) düşük düzeyde 
olduğu görülmüş tür. Fakat elde edilen veriler orta düzeye oldukça yakın çıkmıştır. Deney 
grubunun ve kontrol grubunun puan ortalamaları birbirine yakın çıkmıştır. Bu da deney 
grubunun ve kontrol grubunun denkli ligini göstermektedir. 
Araştırmanın ikinci alt amacı olan yaratıcı drama uygulamasından sonra (son test) ailelere 
göre öğrencilerin özgüven düzeyleri Tablo 3‟de verilmiştir.  

Tablo 3. Yaratıcı drama uygulamasından sonra (son test) ailelere göre öğrencilerin özgüven 
düzeyleri ile ilgili bulgular. 

Deney Grubu Kontrol Grubu 

D1 95 K1 74 

D2 91 K2 70 
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D3 92 K3 75 

D4 97 K4 68 

D5 98 K5 69 

D6 98 K6 68 

D7 96 K7 68 

D8 96 K8 69 

Toplam 763 Toplam 561 

Ortalama 95,375 Ortalama 70,125 

Tablo 3 incelendiği zaman ailelerin değerlendirmelerine göre deney grubunun puan 
ortalaması 95,375 olarak tespit edilmiştir. Bulunan bu sonuç Özgüven Gözlem Listesi puan 
aralığına göre (89-104) yüksek düzey özgüveni işaret etmektedir. Kontrol grubunun 
ortalamasına bakıldığında ise puan ortalaması 70,125 olarak tespit edilmiştir. Bulunan bu 
sonuç Özgüven Gözlem Listesinde 69 ve 88 arası alınan puanlar orta düzey özgüvene işaret 
etmektedir. Kontrol grubunun puanı orta düzey alt puanlarında düşük düzeye yakın bir puan 
çıktığı görülmüştür. Deney grubu puan ortalaması ile kontrol grubunun puan ortalaması 
arasında anlamlı bir farklılığın ortaya çıkmış olması uygulanan yaratıcı drama faaliyetinin 
etkililiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Araştırmanın üçüncü alt amacı olan yaratıcı drama uygulaması öncesinde (ön test)  ve 
sonrasında (son test) ailelere göre öğrencilerin özgüven düzeyleri arasındaki farklılık tablo 
4‟de verilmiştir. 

Tablo 4.  Yaratıcı Drama uygulamasından öncesinde (ön test) ve sonrasında (son test) ailelere 
göre öğrencilerin özgüven düzeyleri arasında farklılık. 

 

 

 

 

Tablo 4 incelendiği zaman ailelerin görüşlerine göre öntest puan ortalaması 68 sontest puan 
ortalaması ise 95,375 çıkmıştır. Öntestten elde edilen puan ortalaması (68) Özgüven Gözlem 
Listesi puan değerlendirmesine göre (54-68, düşük düzey) düşük düzey iken, sontestten elde 
edilen puan ortalaması (95,375) Özgüven Gözlem Listesi puan değerlendirmesine göre (89-
104 yüksek düzey) yüksek düzeyde çıkmıştır. Elde edilen puan farklılığı yapılan yaratıcı 
drama uygulaması sonucu oluştuğu ifade edilebilir. Deney grubunun sontest puan ortalaması  
(95,375) kontrol grubunun puan ortalamasıyla (70,125) karşılaştırıldığı zaman aralarındaki 
anlamlı farklılığın uygulanan yaratıcı dramadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. Kontrol 
grubuna bakıldığında ise öntest puan ortalaması 68,75 sontest puan ortalaması 70,125 
çıkmıştır, aralarındaki farklılık anlamlı düzeyde değildir. Bu durum deney grubundaki puan 
farklılığının yapılan uygulamadan kaynaklandığı sonucuna ulaşmamızı sağlamaktadır. 

Grup Öntest ortalama puanı Sontest ortalama puanı 

Deney Grubu 68 95,375 

Kontrol Grubu 68,75 70,125 
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SONUÇ TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırmanın amacı yaratıcı drama eğitiminin, okul öncesi çocuklardaki öz güven düzeyleri 
üzerindeki etkisinin incelemesidir. Bu amaç doğrultusunda elde edilen bulgulara göre ulaşılan 
sonuçlar; Ailelerin uygulama yapılmadan önce özgüven gözlem listesi değerlendirmelerine 
göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin özgüven düzeyleri orta düzeyde ve birbirine 
yakın çıkmıştır. 
Yaratıcı drama uygulamasından sonra (son test) ailelere göre öğrencilerin özgüven düzeyleri 
deney grubunda yüksek düzeyde çıkarken kontrol grubunda çok az değişiklik olup yine orta 
düzeyde çıkmıştır. 
Ailelere uygulanan özgüven gözlem listesi sonuçlarına göre yaratıcı drama etkinliklerinin tüm 
deney grubundaki öğrencilerin öz güven düzeylerini olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Aşağıda elde edilen bulgulara ilişkin tartışmaya yer verilmiştir. 
Literatürde yaratıcı drama eğitiminin okul öncesi dönem çocuklarının çok yönlü gelişimini 
desteklediği noktasında farklı araştırma sonuçlarıyla karşılaşılmıştır.  

Doğan (2020), okulöncesi 5-6 yaşındaki öğrencilerle yaptığı çalışmasında; müzikli yaratıcı 
drama eğitiminin okulöncesi çocukların özgüven gelişimine etkisi incelemiştir. Bulunan 
sonuçlara göre müzikli yaratıcı drama eğitimi özgüven düzeylerine olumlu etki yarattığı 
sonucu bulunmuştur. Calp (2020) çalışmasında; yaratıcı drama yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen etkinlikler yoluyla özgür düşünme ve özgüvenin gelişimine destek olabilecek 
bir modeli deneyimlemek ve uygulamalardan sonra söz konusu iki değerle ilgili katılımcıların 
değişimlerini kendi izlenimleriyle belirlediği araştırmasında yaratıcı dramanın, özgür 
düşünme ve özgüven değerlerinin kazandırılmasında kullanılabilecek bir yöntem olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Yaman, Danacı ve Eran (2015) çalışmalarında; anaokullarında eğitim 
gören 4-5 yaş çocuklarının kişisel/sosyal, dil, ince-kaba motor gelişimlerinde yaratıcı drama 
programının etkilerini görmeyi amaçlamışlardır. Sonuç olarak, çocukların en ileri seviyede 
gelişim gösterdikleri boyutun dil gelişimi olduğu vurgulanmıştır. Ulutaş (2011) çalışmasında, 
oyun ve drama kavramlarının okul öncesi dönem drama-oyun ilişkisine bakmıştır. Araştırma, 
tarama modelli betimsel bir çalışmadır. Araştırma ile ilgili alan taramaları yapılarak oyun, 
oyunun önemi, drama, dramanın önemi ve okul öncesi eğitimde drama-oyun ilişkisi 
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında okul öncesi dönem çocuklarının bu iki alandan en iyi 
şekilde yararlanmaları için gereken önemin verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Literatürde 
ulaşılan ve yukarda bahsedilen araştırma sonuçları bu araştırma bulgularını desteklemektedir. 
Kırgızistan‟daki benzer çalışmalara bakıldığında bu konuyla ilişkin çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu nedenden dolayı araştırma Türkiye‟deki yapılan çalışmalarla 
desteklenmiştir. 
Literatürde sadece okulöncesi ile ilgili değil diğer eğitim kademelerindeki öğrenciler üzerinde 
de araştırmalar yapılmış ve yaratıcı dramanın farklı alanlarda olumlu etkisinin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
Ulubey ve Toraman (2015) çalışmalarında; alanda yapılmış deneysel çalışmaların bir araya 
getirilerek yaratıcı dramanın akademik başarıya etkisini ve araştırma bulgularının 
sentezlenmesini amaçlamışlardır. Araştırma sonuçları yaratıcı drama yönteminin akademik 
başarıyı arttırdığını sonucuna varılmıştır. Sedef (2012) ilköğretim yedinci sınıf öğrencileri ile 
yapmış olduğu araştırma sonucuna göre yaratıcı drama yöntemini içeren etkinliklerin 
kullanıldığı deney grubunda öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, bilimsel yaratıcılıklarının 
ve öz düzenlemelerinin kontrol grubundaki öğrencilere göre olumlu bir şekilde arttığı 
görülmüştür. Pekdemir (2014) çalışmasında; beşinci sınıfa devam eden çocukların çoklu zekâ 
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alanlarını ile ilgili yaptığı çalışmada Çoklu zeka alanlarında ön test ve son test puanları 
arasındaki farkın anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Çakmakçı ve Özabacı (2013) 
çalışmalarında, ilköğretim 4 sınıf öğrencileri ile yapmış olduğu araştırmada günlük yaşamda 
karşılaştıkları problemleri çözmeye ilişkin karar verme becerisi yapılandırılmış drama eğitim 
programının öğrencilerin karar verme becerisini geliştirdiği sonucuna varılmıştır. 
Literatürde yaratıcı dramanın farklı alanlarda (sosyal duygusal uyum, benlik algısı, problem 
çözme stratejisi, beslenme alışkanlıklarına) olumlu etkisinin olduğu sonucunu gösteren birçok 
araştırmaya ulaşılmıştır (Güner, 2008; Önder, 2012; Tanrıseven, 2000; Sütçü, 2006). 
Literatürdeki çalışmalar bu araştırma sonucunu destekler niteliktedir.  
Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler sunulmuştur: 
1. Yaratıcı drama etkinlikleri okulöncesi eğitim programlarını farklı becerilerin kazanılması 
için programlarına konularak kullanılabilir 
2. İlkokul programlarında da yaratıcı drama dan yararlanılarak farklı beceriler kazandırılabilir. 
3. Okulöncesi ve ilkokul öğretmenlerine yaratıcı drama etkinlikleri ile ilgili eğitimlerin 
verilmesi. 

4. Yükseköğretimde Okulöncesi ve ilkokul öğretmenlik programlarında yaratıcı drama ile 
ilgili dersler konulabilir.  
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ÖZET 

Bu araştırma okulda öğrencilerin rehberlik servislerinden aldıkları yardımları belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli 
kullanılmıştır. Araştırma grubunu Kırgızistan‟da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bişkek‟te 
resmi orta öğretim kurumlarında çalışan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 12 psikolojik 
danışman oluşturmuştur. Okulda öğrencilerin rehberlik servislerinden aldıkları yardımları 
öğrenmek için araştırmacı tarafından geliştirilen „„Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu‟‟ 
kullanılmıştır. Görüşme formun hazırlanması için literatür taraması yapılıp konuyla ilgili 
diğer çalışmalar taranmıştır. Bu görüşme formu, tez danışmanıyla birlikte ilk olarak Türkçe 
taslak formu hazırlanmıştır ve uzman görüşü alındıktan sonra formda yer alan sorulara son 
şekil verilmiştir. Uygulamak için Kırgızca ve Rusçaya çevrilmiştir ve çevrilen görüşme 
formları alan uzmanları tarafından kontrol edilmiştir.  Görüşme formu açık uçlu 7 sorudan 
oluşmaktadır. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda okulda öğrencilerin çoğunlukla, meslek 
seçimindeki kararsızlıklarından dolayı yardım aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Karşı cinsle 
iletişim problemlerinden, Ailevi problemlerle ilgili anne babayla çatışmadan dolayı, okulla 
ilgili otoriter öğretmen tutumuyla ilgili, öğrencilerin bir birlerini aşağılaması ve bir birlerine 
kaba davranmaları, özgüven eksikliği problemlerinden dolayı rehberlik servisinden yardım 
aldıkları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, psikolojik danışman, 
psikolojik danışma servisi, öğrenci problemleri. 
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This research was conducted to determine the assistance that students receive from guidance 

services at the school. Descriptive research model from qualitative research methods was used 

in the research. The research group consisted of 12 psychological consultants who worked in 

official secondary education institutions in Bishkek in the 2020-2021 academic year in 

Kyrgyzstan and voluntarily participated in the study.  A „Semi-Structured Interview form‟ 
developed by the researcher was used to learn about the help that students receive from 

guidance services.  In order to prepare the interview form, literature was reviewed and other 

studies on the subject were screened. This interview form, together with the dissertation 

consultant, was first prepared in Turkish, and after receiving an expert opinion, the final form 

is given to the questions contained in the form. Russian and Kyrgyz for implementation and 

translated interview forms are checked by field experts.  The interview form consists of 7 

open-ended questions. 

As a result of the analysis of the data obtained in the study, it was concluded that students at 

the school mostly received help due to their ambivalence in their choice of profession. It was 

found that they received help from the guidance service due to problems of communication 

with the opposite sex, conflict with parents related to family problems, authoritarian teacher 

attitude related to school, students insulting each other and being rude to each other, problems 

of lack of self-confidence. 

Keywords: Psychological counseling and guidance services, Psychological Counseling, 

psychological counseling service, Student Problems. 
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Кыргызско-турецкий университет Манас, Отделение педагогики, Программа 

педагогическо-психологической консультации и помощи, Бишкек-Кыргызстан 

 

РЕЗЮМЕ 

Это исследование было проведено с целью определения помощи, которую получают 
учащиеся от служб ориентации в школе.  В исследовании использовалась - один из 
качественных методов исследования описательная модель исследования.  
Исследовательская группа состояла из добровольно участвовавших 12 психологов-

консультантов, работающих в государственных средних учебных заведениях Бишкека  
в 2020-2021 учебном году в Кыргызстане.  «Полуструктурированная форма интервью», 
разработанная исследователем, использовалась для того, чтобы узнать о помощи, 
которую студенты получили от консультационных служб в школе.  Чтобы подготовить 
форму интервью, был проведен обзор литературы и проанализированы другие 
исследования по этой теме.  Эта форма интервью была сначала подготовлена на 
турецком языке с руководителем дипломной работы , и после того, как экспертное 
заключение было принято, вопросы формы были окончательно доработаны.  Он был 
переведен на кыргызский и русский языки для внедрения, а переведенные формы 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 363



интервью были проверены полевыми экспертами.  Форма интервью состоит из 7  
вопросов. 
 В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, был сделан вывод о 
том, что учащиеся школы в основном получали помощь из-за нерешительности в 
выборе профессии.  Было установлено, что они получили помощь от службы 
ориентации из-за проблем в общении с противоположным полом, конфликта с 
родителями по поводу семейных проблем, авторитарного отношения учителя к 
ученику , унижения и грубого поведения учеников по отношению друг к другу, а также 
отсутствия уверенности в себе. 
 

 Ключевые слова: Психологические консультации и консультационные услуги, 
психологический консультант, психологическая консультация, школьные проблемы. 

 

GİRİŞ 

Eğitimin sürekli gelişen değişen dünyada her yönüyle gelişmiş, sağlıklı, uyumlu bireyler 
yetiştirme sorumluluğu olduğunu göz önüne alırsak rehberlik hizmetlerinin çağdaş eğitimin 
vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul etmek hiçte zor olmasa gerek. Eğitim yolu ile 
ulaşmak istenen ana amaç, öğrencilerin kişiliklerini geliştirmek ve onları toplumun bir üyesi 
olarak hayata hazırlamaktır. Öğrencilerin her yönüyle sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri ve 
sosyal hayata hazırlanabilmeleri yalnızca öğretim etkinlikleri ile gerçekleştirilemez. Bu ancak, 
öğretim ve rehberlik programlarının birlikte uygulandığı bir eğitim programı ile başarılabilir 
(Kepçeoglu, 1994). Pişkin'in (2005: 479) belirttiğine göre psikolojik danışma ve rehberliğin 
en güçlü olduğu alan okul psikolojik danışmanlığıdır. Okuldaki hizmetler, "yönetim", 
"eğitim-öğretim", ve "öğrenci kişilik hizmetleri" olarak örgütlenmiştir. Öğrenci kişilik 
hizmetlerinden biri olan rehberlik, bireye kendini tanıma, kendine ve topluma yararlı ve 
uyumlu olmada gerekli davranış ve değerler geliştirmesinde yardım eder (Özgüven, 2000: 
43). Öğrenci kişilik hizmetleri, öğretim ve yönetim hizmetlerinden farklı olarak her 
öğrencinin kendi sınırlarının en üst seviyesine kadar gelişmesine imkân verecek ortamı 
hazırlamaya yöneliktir. Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetleri, bireyin bir bütün olarak geliştirilmesini sağlayacak ortamı hazırlayarak 
onun kişisel gelişimini ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımı 
amaçlamaktadır (Kepçeoglu, 1994).  

Eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde en büyük sorumluluk, eğitim sisteminin en önemli 
kurumları olan okullarındır. Okullar bu amacı gerçekleştirirken öğretim etkinliklerini, ders 
çeşitlerini ve içeriklerini çağın gereklerine uygun bir şekilde oluşturur. Yukarıda da 
belirtildiği gibi çağdaş eğitimin belirgin özelliklerinden birisi, gelişmekte olan kuşağa, 
yetişkinler tarafından yapılan yardımların amacının, bireylerin birer bütün olarak gelişmesini, 
mutlu ve topluma yararlı biçimde yetişmesini sağlama olarak belirlenmesidir. Bunun içindir 
ki okuldaki eğitim ve öğretim uygulamalarının bu amaç çerçevesinde öğrenenlerin birer bütün 
olarak gelişmelerine yönelmesi gerekmektedir. Bu yöneliş, yeni ve çağdaş okul düzeninde, 
eski okuldaki “öğretim” ve “yönetim” öğelerine ek olarak, öğrenene ve onun bir bütün olarak 
gelişmesine yönelik birtakım psikolojik ve sosyolojik hizmetleri içeren “rehberlik” adı altında 
yeni bir öğe eklemiştir (Özoğlu, 1982). 

Bir toplumun eğitim politikası, onun gelecekte nasıl bir toplum profili oluşturmak istediğine 
yönelik kurgusudur. Bir toplumda belirlenen eğitim politikaları güncel ve geliştirilebilir bir 
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bilim anlayışı ile desteklenmediği sürece, soyut ve fantastik bir taslak olmaktan öteye 
gidemez (Polat, 2011). Kırgızistan‟da eğitim kurumlarında rehberliğin uygulamada hak ettiği 
yeri sistem içinde yeterince aldığını söylemek zordur. Rehberlik kavramının ve uygulamasının 
Kırgız Eğitim Sistemine girme tarihine baktığımızda geçen sürenin çok kısa olduğu ve alanın 
çok yeni olduğunu söyleyebiliriz. Kırgızistan‟da Rehberlik hizmetleri bazı okullarda tamamen 
kâğıt üzerinde kalmaktadır. Bazen 2000 öğrencili bir okulda tek bir psikolojik danışman görev 
yapmakta ya da hiç psikolojik danışman bulunmamaktadır. Gidilen bazı Kırgız okullarında 
hiç psikolojik danışmanlar rastlanmamıştır, psikolojik danışmanların olduğu Kırgız 
okullarında ise psikolojik danışmanların alan dışı ders öğretmenlerin olduğu, bazı Kırgız 
okullarında ise psikolojik danışmanların olmasına rağmen, çok tecrübesiz olduklarını ifade 
ederek araştırmaya katılmak istemediklerini belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen bilgiler 
Rus ve Türk psikolojik danışmanlarından toplanmıştır. Şişman‟ın (2009) belirttiğine göre 
Kırgızistan‟da en yüksek oranda talep edilen hizmet içi eğitim konuları arasında, öğrenci 
gelişimi ve öğrenciye rehberliktir. Pişkin'in (2005: 479) belirttiğine göre okul psikolojik 
danışmanı ve okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinin her okulda olmayışı ya da 
yetersiz oluşu öğrencilerde bu servisle ilgili bilgi eksikliğine ya da olumsuz algılara yol 
açabilir. Olumsuz algıya sahip olan ya da bu hizmetten nasıl yararlanacağını bilemeyen 
öğrenci ise bu servisin sunduklarından yeterli düzeyde faydalanamayabilir. Bundan dolayı 
Kırgızistan‟da eğitim kurumlarında okul psikolojik danışma hizmetlerinin açılması ve 
geliştirilmesi, tanıtılması, öğrencilerin problemlerinin araştırılması, bireylerin tanınması, 
rehberlik yapılması, sorunların etkili şekilde çözülmesinin sağlanması oldukça önemlidir. 
Araştırmanın problemini Bişkek‟te bulunan resmi devlet okullarında öğrenim gören 
öğrencilerin rehberlik servisine başvurma nedenlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı, okulda öğrencilerin rehberlik servislerinden aldıkları yardımları 
belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Rehberlik servisinden yardım alan öğrencilerin alınan bu yardımlarla ilgili rehber 
öğretmenlerin vermiş oldukları cevapların dağılımları nasıldır? 

2. Öğrenciler meslek tercihi ile ilgili hangi problemlerden dolayı yardım istemektedirler? 

3. Öğrenciler karşı cinsle ilgili hangi problemlerden dolayı yardım istemektedirler?  

4. Öğrenciler aileyle ilgili hangi problemlerden dolayı yardım istemektedirler?   

5. Öğrenciler okulla ilgili hangi problemlerden dolayı yardım istemektedirler? 

6. Öğrenciler sınıf arkadaşları ile ilgili hangi problemlerden dolayı yardım istemektedirler? 

7. Sağlıkla ilgili hangi konularda yardım istemektedirler? 

8. Kişilikleri ile ilgili hangi problemlerden dolayı yardım istemektedirler? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel 
araştırma yöntemi, araştırma yapılan bireylerin sahip oldukları öznel görüş ve deneyimlerinin 
sistematik olarak incelenebilmesini ve edinilen verilerle bilimsel nitelikli yorumlar 
yapılabilmesini sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve 
araştırılmak istenen problemin mevcut var olan durumunu ortaya koymaya yöneliktir. 
Çalışılan konunun mevcut durumuna ilişkin hipotezler test etmek için veya sorulara cevap 
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bulmak için veriler toplamayı gerektirir (Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz, Demirel, Kılıç, 
2016). 

Araştırmanın Çalışma Grubu 
Bu araştırmanın çalışma grubunu Kırgızistan‟da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bişkek‟te 
resmi orta öğretim kurumlarında çalışan, çalışmaya gönüllü olarak katılan 12 psikolojik 
danışman oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplamak için nitel araştırma yönteminden Yarı Yapılandırılmış Görüşme 
Formu kullanılmıştır. Görüşme formun hazırlanması için literatür taraması yapılarak Türkçe 
taslak formu hazırlanmıştır ve uzman görüşü alındıktan sonra formda yer alan sorulara son 
şekil verilmiştir. Uygulamak için Kırgızca‟ya çevrilmiştir. Kırgızca‟ya çevrilen görüşme 
formu alan uzmanları tarafından kontrol edilmiştir.  

Veri Toplama Süreci 
Veriler, Aralık 2020 – Şubat 2021 arasında okul idarecilerinin izni alındıktan sonra Bişkek‟te 
resmi orta öğretim kurumlarında çalışan, gönüllü psikolojik danışmanlarla yüz yüze görüşme 
yöntemiyle toplanmıştır. Bu çalışmada görüşmeler katılımcıların izni alınarak görüşme 
yapılan ortamda telefonda ses kayıt altına alınmıştır ve veri toplama işleminden önce 
katılımcılara çalışmanın amacı açıklanmış, kimlik bilgilerin gizli tutulacağı ve istedikleri 
takdir de görüşmeyi bırakabilecekleri sözlü olarak ifade edilmiştir.  

Verilerin Analizi 
Araştırma sonucu elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
İçerik analizi, birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve kategoriler çerçevesinde bir 
araya getirerek okuyucunun anlayacağı bir biçime dönüştürüp yorumlanmasını sağlar 
(Fraenkel & Wallen, 2000). Bu çalışmada verilerin analizinde, sırasıyla şu süreçler 
izlenmiştir. Öncelikle Psikolojik Danışmanlarla görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler ses kayıt 
cihazına kayıt edilmiş, görüşmeler bittikten sonra ses kayıtlarının ham dökümleri bilgisayar 
ortamına aktarılmış, psikolojik danışmanların ses kayıtları tekrar tekrar dinlenerek Microsoft 
Word programında yazıya geçirilmiştir. Bu süreçte ses kayıtları tekrar tekrar dinlenerek, 
yazılan Word belgesindeki veriler ile doğruluğu kontrol edilmiştir.  

BULGULAR VE YORUMLAR  

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin veri toplama araçlarına dayalı olarak elde 
edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmanın birinci alt amacı olan Rehberlik servisinden yardım alan öğrencilerin alınan bu 
yardımlarla ilgili rehber öğretmenlerin vermiş oldukları cevapların dağılımları tablo 1 de 
verilmiştir. 

Tablo 1: Rehberlik servisinden yardım alan öğrencilerin alınan bu yardımlarla ilgili rehber 
öğretmenlerin vermiş oldukları cevapların dağılımları. 
No Soru f % 
1. Meslek tercihi ile ilgili problemlerden dolayı gelen öğrenci sayısı?  1166 53.5 
2. Karşı cinsle ilgili problemlerden dolayı gelen öğrenci sayısı? 189 8.6 
3. Ailevi problemlerden dolayı gelen öğrenci sayısı?   201 9.2 
4. Okul ile ilgili problemlerden dolayı gelen öğrenci sayısı? 154 7 
5. Sınıf arkadaşları ile ilgili yardım isteyen öğrenci sayısı?  155 7.1 
6. Sağlıkla ilgili yardım isteyen öğrenci sayısı? 123 5.6 
7. Kişilikleri ile ilgili yardım isteyen öğrenci sayısı?  191 8.7 
Toplam  2179 100 
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Tablo 1 incelendiği zaman rehberlik servisinden yardım alan öğrencilerin büyük çoğunluğu 
1166 (%53.5) meslek tercihi ile ilgili problemlerinden dolayı rehberlik servislerinden yardım 
aldıkları rehber öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Rehberlik servisinden yardım alan 
öğrencilerin; 201 (%9.2) ailevi problemlerinden dolayı, 191 (%8.7) kişilikleri ile ilgili 
problemlerinden dolayı, 189 (%8.6) karşı cinsle ilgili problemlerinden dolayı, 155 (%7.1) 
sınıf arkadaşları ile ilgili problemlerinden dolayı, 154 (%7) okul ile ilgili problemlerinden 
dolayı, 123 (%5.6) sağlıkla ilgili problemlerinden dolayı Rehberlik servisine başvurdukları 
rehber öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. 

Araştırmanın ikinci alt amacı olan rehberlik servisinden meslek tercihi ile ilgili yardım alan 
öğrencilerin yardım alma nedenleri ile ilgili bulgular tablo 2 de verilmiştir. 

Tablo 2: Öğrencilerin meslek tercihi ile ilgili problemlerinden dolayı Rehberlik servisinden 
almış oldukları yardımların dağılımı. 
Çörüşmeciler Cevaplar  N % 
G1,G2,G5,G7,G8,G10, 
G11,G12 

Meslek seçimindeki kararsızlıklarından dolayı  8 66,6 

G1,G2,G3, G4,G5,G6, 
G9,G12 

Meslek seçiminde anne baba baskısından 
kaynaklanan çatışma 

8 66,6 

G7, G8, G9, G10 Mesleki ilgi, yetenek ve değerleri tanımak için 4 33,3 
G1, G2, G5 Kırgızistan‟da üniversitelerin çoğunluğu paralı 

olduğundan dolayı, üniversiteye okumak için maddi 
imkân olmadığı durumlarda 

3 25 

G3, G10 Farklı meslekler hakkında bilgi almak ve fikir sahibi 
olmak 

2 16,6 

G5, G6 Ailenin istemesine rağmen öğrencinin üniversite 
okumak istememesi 

2 16,6 

G2 Üniversite kazanmak kolay olsun için 11 sınıfı 
köyde okup bitirip devlet sınavına köyden girmek ya 
da Bişkekte kalmak arasında karar veremediklerinde. 

1 8,3 

G7 Üniversite sınavları (YÖS, TOEFL, SAT, ORT vb) 
hazırlık 

1 8,3 

G9 İstediği meslek için akademik başarısının yetersiz 
olması 

1 8,3 

 

Tablo 2 incelendiği zaman Psikolojik danışmanlara göre öğrencilerin rehberlik servislerinden 
büyük oranda meslek seçimindeki kararsızlıklarından dolayı (%66.6) ve meslek seçiminde 
anne baba baskısından kaynaklanan problemlerinden dolayı yardım aldıkları görülmüştür. 
“Hangi mesleği seçeceği kararsız oldukları durumlarda. Anne babası bir mesleği kendisi 
başka mesleği istediği durumda”G.1, “Meslekler hakkında bilgisinin olmaması. Hangi 
mesleği seçeceğini bilmemesi” G.10“Üniversite seçerken öğrenci üzerinde ebeveyn baskısı. 
Ebeveynlerin çocuklarının doktor, avukat, ekonomist vb. olmasını istemesi. Bazı öğrencilerin 
ebeveynlerinden bağımsız olmak için çalışmak istemesi ama ebeveynlerin çocuklarının 
üniversite kazanması için zorlaması”G.6 

Rehber öğretmenlere göre öğrenciler meslek tercihi ile ilgili sorunları mesleki ilgi, yetenek ve 
değerleri tanımak (%33.3) için rehberlik servislerine başvurduklarını belirtmişledir. Ayrıca 
rehber öğretmenler öğrencilerin Kırgızistan‟da üniversitelerin çoğunluğu paralı olduğundan 
dolayı, üniversiteye okumak için maddi imkan olmaması (%25), Farklı meslekler hakkında 
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bilgi almak ve fikir sahibi olmak (%16.6) için rehberlik servislerine başvurdukları ifade 
etmişlerdir. 

Rehber öğretmenlere göre meslek tercihi ile ilgili sorunlar ise, (%8.33) üniversite sınavları 
(YÖS, TOEFL, SAT, ORT vb) hazırlanmak olduğunu ve (%8.33)  istediği meslek için 
akademik başarısının yetersiz olmasını belirtmişlerdir. “üniversite sınavları (YÖS, TOEFL, 
SAT, ORT vb) hazırlanmak” G.7, “İstediği meslek için akademik başarısının yetersiz olması” 
G.9. 

Araştırmanın üçüncü alt amacı olan Rehberlik servisinden karşı cinsle ilgili problemlerden 
dolayı yardım alan öğrencilerin yardım alma nedenleri ile ilgili bulgular tablo 3 te verilmiştir. 

Tablo 3: Öğrencilerin karşı cinsle ilgili problemlerinden dolayı Rehberlik servisinden almış 
oldukları yardımların dağılımı. 
Görüşmeciler Cevaplar n % 
G2,G5,G6,G7,G8,G10 Yaşanılan iletişim problemleri 6 50 
G1,G2,G4,G5 Ebeveynlerin karşı cinsten bir arkadaşının olmasının 

yasaklamaları 
4 33,3 

G9, G2 Karşı cinsle çatışma 2 16,6 
G5,G7 Akademik performansta düşüş 2 16,6 
G6, G10 Yüksek kaygı ve tedirginlik 2 16,6 
G6,G3 Yaşlarına özgü aşırı maksimalizm ( karşı cinsi gözlerinde 

büyütme) 
2 16,6 

G7,G11 Karşı cinse yönelik oluşan duyguları tanıma ve yönetme 2 16,6 
G3 Erkek öğrencilerin kızlara yönelik kaba davranması 1 8,3 
G3 Sosyal medyadan kaynaklı tehdit ve şantaja uğrayan kızlar  1 8,3 
G5 Karşılıksız aşk 1 8,3 
G7 Ayrılık sonrası başetme 1 8,3 
G9 Arkadaşlarının sevgilisinin olmasına rağmen kendisinin 

sevgililsinin olmaması 
1 8,3 

G1 Sevgilisinin büyük olması  1 8,3 
G2 Kişisel sınırları korumayı bilmememesi 1 8,3 
  

Tablo 3 incelendiği zaman Psikolojik danışmanlara göre öğrencilerin rehberlik servislerinden 
büyük oranda (%50)  karşı cinsle ilgili yaşanılan iletişim problemleri olarak belirtmişlerdir. 
“Öğrencilerin kişisel sınırları korumayı bilmemesi, karşı cinsle ortak bir dil bulmayı ve Karşı 
cinsle çatışma durumunda nasıl davranması gerektiğini bilmemesi” G,2. 

Rehber öğretmenler rehberlik servisinden yardım alan öğrencilerin karşı cinsle ilgili 
ebeveynlerin karşı cinsten bir arkadaşının olmasının yasakladığını belirtmişlerdir (%33,3). 
“Müslüman okullarda kızlar ve erkekler ayrı eğitim alırlar. Kızlarla erkeklerin muhatap 
olması, karşı cinsle sevgili olmak yasak. Kızların seçme özgürlüğü yok. Anne babası kimi 
seçerlerse onlarla evlenirler”G.4. “Öğrencilerin karşı cins sevgilisinden dolayı akademik 
performansın düşmesi ve bu yüzden anne ve babanın karşı cinsle iletişimi yasaklaması” G.5. 

Psikolojik danışmanların bazıları öğrencilerin karşı cinsle ilgili problemlerin yaşlarına özgü 
aşırı maksimalizm olduğunu belirtmişlerdir (%16,6) Aynı zamanda buna eşit sayıda katılımcı 
(%16,6) okulda öğrencilerin karşı cinsle ilgili sorunun karşı cinsle çatışma, (%16.6) akademik 
performansta düşüş, (%16.6) yüksek kaygı ve tedirginlik, (%16.6) karşı cinse yönelik oluşan 
duyguları tanıma ve yönetme olduğunu söylemiştir. “Yaşlarına özgü aşırı maksimalizm kızlar 
daha büyük lise çocuklarla merakla iletişim kuruyorlar, daha duygusal bir bakış açısı içinde 
oldukları için,  karşıdaki kişilerin beklentileri kızlardan daha farklı olduğu için kızlar 
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üzülürler. Öğrenciler kafasında karşı cinsi çok büyütüyorlar. Disiplin sorunları var, çocuk 
aşk olduğu zaman sevgilisi sınıf arkadaşıysa, öğretmeni küçük düşüren ifadede bulunursa 
çocuk kızıyor” G.3. 

En az sayıda (%8,3) psikolojik danışman öğrencilerin karşı cinsle ilgili problemlerin sosyal 
medyadan kaynaklı tehdit ve şantaja uğrayan kızlar, (%8,3) karşılıksız aşk, (%8.3)ayrılık 
sonrası başetme, (%8,3) kişisel sınırları korumayı bilmememe olduğunu belirtmiştir. 
“Özgüveni oluşmayan, derslerde başarısız, kendini beğenmeyen, küçük gören, karşı cinsle 
birinin sevgilisi olduğu zaman özgüveninin yükseldiğinin düşünen kız öğrenciler” G.9 

Araştırmanın dördüncü alt amacı olan ailevi problemlerden dolayı Rehberlik servisinden 
yardım alan öğrencilerin yardım alma nedenleri ile ilgili bulgular tablo 4 de verilmiştir. 

Tablo 4: Öğrencilerin ailevi problemlerden dolayı Rehberlik servisinden almış oldukları 
yardımların dağılımları. 
Görüşmeciler Cevaplar n % 
G2,G5,G8,G3,G9,G10,G11 Anne babayla çatışma 7 58,3 
G1,G2,G5,G6,G8,G11 Anne babanın yurt dışında olması 6 50 
G1,G2,G3,G5,G7 Anne babanın alkol alması 5 41,6 
G2,G5,G7,G11 Anne babanın boşanması 4 33,3 
G4,G6,G10,G12 Otoriter anne baba tutumu 4 33,3 
G3,G5,G7 Geniş ailede yaşayanlarda ev sorumluluklarının 

okul sorumluluklarının önüne geçmesi. 
3 25 

G2,G4 Ergenlerin aileye karşı kendi sınırlarını korumaya 
ve belirlemeye çalışması 

2 16,6 

G2,G6 Çocukların yanında kaldığı akrabalarından 
kaynaklanan sorunlar  

2 16,6 

G5,G6 Anne babanın çok çalışması ve çocuklar kendi 
başlarına kalması 

2 16,6 

G5,G7 Maddi problemler ( işsizlik vb) ve yansımaları 2 16,6 
G11,G12 Anne ve babasının ölmesinden dolayı çocuğun 

depresyona girmesi 
2 16,6 

G6 Çocuklar ve ebeveynler arasında duygusal bağın 
olmaması 

1 8,3 

G3 Çocukların uygun ders çalışma ortamının olmaması 1 8,3 
G3 Baba ve annenin uzun süreli iş ayrılması  1 8,3 
G9 Aşırı baskıcı ailelerinin çocuklarının, aileden gizli 

işler yapması 
1 8,3 

G6 Evde anne baba destek olmadıkları için çeşitli garip 
gruplardan destek araması 

1 8,3 

G12 Çocuğun evlatlık olduğunu ergenlikte öğrenmesi 1 8,3 
 

Tablo 4 incelendiği zaman Psikolojik danışmanların büyük bir çoğunluğu (%58.3) Rehberlik 
servisinden yardım alan öğrencilerin ailevi problemlerle ilgili en büyük sorunun anne babayla 
çatışma olduğunu belirtmişlerdir. Ergen çocukların kendi sınırlarını koymaya, korumaya ve 
belirlemeye çalışması ve anne babayla çatışması” G.2, “Ebeveynlerin çocuklarını 
anlamaması” G.5, “Ev içinde çatışma durumunda çocuğun üzülmesi, bunalması” G.9. 

Psikolojik danışmanların ikinci büyük kısmı da (%50) Rehberlik servisinden yardım alan 
öğrencilerin ailevi problemlerle ilgili en büyük sorunun anne babanın yurt dışında olmasını ve 
( %41,6) anne babanın alkol almasını belirtmişlerdir. “Ebeveynlerin para kazanmak için 
yurtdışında çalışması ve çocuklar büyükanne ve büyükbabaların bakımında olması” G.6 , 
“Evde birinin alkol alması çocukların uygun ders çalışma ortamının olmaması” G.3. 
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Psikolojik danışmanların bazıları öğrencilerin ailevi sorunların anne babanın boşanması 
(%33,3) ve otoriter anne baba tutumu, (%25) geniş ailede yaşayanlarda ev sorumluluklarının 
okul sorumluluklarının önüne geçmesi, (%16,6) anne babanın çok çalışması ve çocuklar kendi 
başlarına kalması olduğunu belirtmişlerdir. “Ebeveyn kendi özel hayatlarıyla meşgul olması 
ve çocukların kendi başına bırakılması, sonuç olarak ergenlerin kendilerini güvende 
hissetmememesin, evden ayrılması, çeşitli garip gruplardan destek araması” G.6. 

Psikolojik danışmanlara göre en az ifade edilen ailevi sorunlar ise (%8,3) aşırı baskıcı 
ailelerin çocukları, aileden gizli işler yapması,(%8,3) çocuğun evlatlık olduğunu ergenlikte 
öğrenmesi, (%8,3) baba ve annenin uzun süreli iş ayrılması olduğunu söylemişlerdir. “Aşırı 
baskıcı ailelerinin çocuklarının, ailesi olmadığı yerde yalan söylemesi, aileden gizlii işler 
yapması” G.9, “Çocuğun evlatlık olduğunu ergenlikte öğrenmesi” G.12. 

Araştırmanın beşinci alt amacı olan okulla ilgili problemlerden dolayı Rehberlik servisinden 
yardım alan öğrencilerin yardım alma nedenleri ile ilgili dağılımları tablo 5de verilmiştir. 

Tablo 5: Öğrencilerin okulla ilgili problemlerden dolayı Rehberlik servisinden almış 
oldukları yardımların dağılımları. 
Görüşmeciler Cevaplar n % 
G2,G4 G5,G10 Otoriter öğretmen tutumu 4 33,3 
G6,G8, Öğrencilerin özgüven eksikliğinden dolayı akademik 

başarılarının düşük olmasını düşünmesi  
2 16,6 

G3,G11 Spor salonundan yeterince yararlanamama 2 16,6 

G3,G7 Akademik başarısını yükseltmek için ders çalışma programı 
yapmak 

2 16,6 

G4,G9 Derslerin çok olması ve ders sürelerinin uzun olması 
öğrencilerin motivasiyonunu düşürmesi 

2 16,6 

G5 Ders anlayamaması 1 8,3 
G2 Okulda öğrencilerin okul kurallarına uymak istememesi 

(üniforma giymek istememesi, kızların makyaj yapması ve 
saçlarını açması) 

1 8,3 

G6 Sınıfta arkadaşlık edinememe problemleri 1 8,3 
G7 Pandemi sonrası okula uyum problemi 1 8,3 
G7 Devamsızlık ve derse geç kalma problemi 1 8,3 
G7 Alan seçiminde yaşanılan zorluklar 1 8,3 
G12 Anne ve öğretmenin çatışmasından dolayı, çocuğun kendini 

suçlu hissetmesi 
1 8,3 

 

Tablo 5 incelendiği zaman Psikolojik danışmanlara göre öğrencilerin rehberlik servislerinden 
büyük oranda (%33,3) okulla ilgili yardım alan öğrencilerin en büyük sorununun otoriter 
öğretmen tutumu olduğunu belirtmişlerdir. “Sert öğretmenlerin çocuklarla muamele kurmada 
sorun yaşaması”G.2, “Öğretmenlerin öğretmen merkezli ders anlatma biçimi, öğrencilerin 
öğretmenin ders materyalini anlamaması durumunda, öğretmenin çok kızması”G.5. 

Psikolojik danışmanların bazılarına göre (%16,6) Rehberlik servisinden okulla ilgili en büyük 
sorunun Öğrencilerin özgüven eksikliğinden dolayı akademik başarılarının düşük olmasını 
düşünmesi ve aynı sayda katılımcı (%16,6) Spor salonundan yeterince yararlanamama, 
(%16,6) Derslerin çok olması ve ders sürelerinin uzun olması öğrencilerin motivasyonunu 
düşürmesi olduğunu belirtmişlerdir. “Teneffüslerin kısa olması ve derslerin 45 dakika çok 
uzun olması” G.9. “Derslerin çok olması öğrencileri çok yorması ve okumak için 
motivasyonunu düşürmesi” G.4. 
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Psikolojik danışmanlara göre en az ifade edilen okulla ilgili sorunlar (%8,3) öğrencilerin ders 
materyalini anlayamaması, (%8,3) okulda öğrencilerin okul kurallarına uymak istememesi 
(üniforma giymek istememesi, kızların makyaj yapması ve saçlarını açması), (%8,3) 
devamsızlık ve derse geç kalma problemi olarak belirtmişlerdir. “Okulda öğrencilerin okul 
üniforması giymek istememesi, kızların makyaj yapması, saçlarını açması” G.2. 

Araştırmanın altıncı alt amacı olan rehberlik servisinden sınıf arkadaşlarıyla ilgili 
problemlerden dolayı yardım alan öğrencilerin dağılımları tablo 6 da verilmiştir. 

Tablo 6: Öğrencilerin sınıf arkadaşları ile ilgili problemlerden dolayı Rehberlik servisinden 
almış oldukları yardımların dağılımları. 
Görüşmeciler Cevaplar n % 
G2,G3,G5,G11,G12 Öğrencilerin bir birlerini aşağılaması ve bir birlerine kaba 

davranmaları 
5 41,6 

G3,G4,G9,G7,G10 Gruplaşmalar ve gruplar arası çatışmalar  5 41,6 
G2,G5,G6 Arkadaş edinememe 3 25 
G4 Yeni gelen öğrencileri dışlamaları 1 8,3 
G2 Kendini savunamama 1 8,3 
G7 Arkadaşları tarafından kullanılması 1 8,3 
G7 Akademik kıyaslama ve özgüven zedelenmesi 1 8,3 
G10 Liderlik pozisyonu tartışmaları 1 8,3 
G12  Öğrencinin kendini üstün görmesi ve sınıf arkadaşlarıyla 

çatışması 
1 8,3 

Tablo 6 incelendiği zaman Psikolojik danışmanlara göre öğrencilerin rehberlik servislerinden 
büyük oranda (%41,6) sınıf arkadaşlarıyla ilgili en büyük sorununun öğrencilerin bir birlerini 
aşağılaması ve bir birlerine kaba davranmaları olduğunu ve aynı sayıda katılımcı (%41,6) 
sınıf arkadaşlarıyla ilgili en büyük sorunun gruplaşmalar ve gruplar arası çatışmalar olduğunu 
belirtmişlerdir. “Bir sınıf içinde öğrenciler gruplaşmaları ve yeni gelen öğrencileri 
dışlamaları” G.4, “Öğrencilerin bir birlerini aşağılaması ve bir birlerine kaba 
davranmaları” G.12. 

Psikolojik danışmanların bazıları sınıf arkadaşlarıyla ilgili sorunların (%25) arkadaş 
edinememe, (%8,3) Kendini savunamama, (%8,3) akademik kıyaslama ve özgüven 
zedelenmesi olduğunu belirtmişlerdir. “Öğrencinin özgüven eksikliğinden dolayı, arkadaş 
edinememesi ve kendini yakışıklı, uzun, akıllı, güzel hissetmemesi” G.6. 

Araştırmanın yedinci alt amacı olan Rehberlik servisinden sağlıkla ilgili problemlerden dolayı 
yardım alan öğrencilerin dağılımları tablo 7de verilmiştir. 

Tablo 7: Öğrencilerin sağlıkla ilgili problemlerden dolayı Rehberlik servisinden almış 
oldukları yardımların dağılımları. 
Görüşmeciler Cevaplar n % 
G1,G6,G9,G12 Öğrencinin zihinsel ya da bedensel engellilik veya kronik bir 

rahatsızlığı olması  
4 33,3 

G2,G7 Psikosomatik belirtiler  2 16,6 
G3,G7 Ergenlik dönemi kişisel hijyen ve öz bakım 2 16,6 
G2,G7  Aşırı heyecanlanma ve stres  2 16,6 
G3,G5 Yeme problemi 2 16,6 
G10,G12 Öğrencinin panik atak geçirmesi 2 16,6 
G3,G5 Bayılma 2 16,6 
G3 Bilgisayar oynamaktan kaynaklı göz kızarmaları 1 8,3 
G3 Sivilce problemi 1 8,3 
G5 Kekeleme 1 8,3 
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G5 Fiziksel eğitimden sonra kendini kötü hissetme 1 8,3 
G5 Öğrenme güçlükleri olan çocuklar 1 8,3 
G2 Öfke sorunu ve sözlü saldırganlık 1 8,3 
G7 Cinsel gelişim özelliklerini bilme, anlama 1 8,3 
G9 Kaygı bozukluğu olan öğrenciler 1 8,3 
 

Tablo 7 incelendiği zaman Psikolojik danışmanlara göre öğrencilerin rehberlik servislerinden 
büyük oranda (%33,3) sağlıkla ilgili öğrencilerin en büyük sorununun zihinsel ya da bedensel 
engellilik veya kronik bir rahatsızlığı olduğunu belirtmişlerdir. “Öğrencinin zihinsel ya da 
bedensel engellilik veya kronik bir rahatsızlığı olması” G.9. 

Psikolojik danışmanların bazıları sağlıkla ilgili sorunların (%16,6) psikosomatik belirtiler, 
(%16,6) Ergenlik dönemi kişisel hijyen ve öz bakım, (%16,6) Öğrencinin panik atak 
geçirmesi, (%16,6) Aşırı heyecanlanma ve stres olduğunu belirtmişlerdir. “Öğrenci tahtaya 
çıktığı zaman korkması, heyecanlanması, ellerinin ve ayaklarının titremesi, avuç içinin 
terlemesi” G.2, “Öğrencinin panik atak geçirmesi” G.10. 

En az ifade edilen sağlıkla ilgili sorunlar (%8,3) Kaygı bozukluğu olan öğrenciler, (%8,3) 
sivilce problemi, (%8,3) Bilgisayar oynamaktan kaynaklı göz kızarmaları olarak 
belirtmişlerdir. “Sivilce problemi” G.3, “Kaygı bozukluğu olan öğrenciler” G.9. 

Araştırmanın sekizinci alt amacı olan Rehberlik servisinden kişilikleri ile ilgili problemlerden 
dolayı yardım alan öğrencilerin dağılımları tablo 8de verilmiştir. 

Tablo 8: Öğrencilerin kişilikleri ile ilgili problemlerden dolayı Rehberlik servisinden almış 
oldukları yardımların dağılımları. 
Görüşmeciler Cevaplar n % 
G2,G3,G4,G5,G9,G10,G12 Özgüven eksikliği 7 58,3 
G6,G7,G8,G11 Kendini tanıma ve Kendini geliştirme isteği 4 33,3 
G2,G5,G4 Sosyal beceri eksikliği   3 25 
G4,G2,G12 Kendi kişisel kurallarını oluşturamaması 3 25 
G1,G7 Ergenlik döneminden kaynaklı sık değişen ruh hali, 

kararsızlık tembellik  
2 16,6 

G1,G7 Öfkeyle baş etme  2 16,6 
G5,G10 Yüksek kaygı 2 16,6 
G2,G5 Duygularını ifade edememesi 2 16,6 
G2,G9 Alınganlık 2 16,6 
G3,G12 İçe kapanık 2 16,6 
G3 Şiddet eğilimi 1 8,3 
G5 Dikkatleri dağınık çocuklar 1 8,3 
G7 Benlik saygısının düşük olması 1 8,3 
 

Tablo 8 incelendiği zaman Psikolojik danışmanlara göre öğrencilerin rehberlik servislerinden 
büyük oranda (%58.3) kişilikleri ile ilgili en büyük sorunun özgüven eksikliği olduğunu 
belirtmişlerdir. “Özgüven eksikliği” G.4. 

Katılımcıların ikinci büyük kısmı da (%33,3) Rehberlik servisinden yardım alan öğrencilerin 
kişilikleri ile ilgili en büyük sorunun Kendini tanıma ve Kendini geliştirme isteği olduğunu 
belirtmişlerdir. “Kendini geliştirmeyle ilgili problemlerden dolayı gelen öğrenciler var” G.8. 
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Psikolojik danışmanların bazıları öğrencilerin kişilikleri ile ilgili sorunların (%25) sosyal 
beceri eksikliği ve kendi kişisel kurallarını oluşturamaması, (%16,6) Ergenlik döneminden 
kaynaklı sık değişen ruh hali, kararsızlık, tembellik olarak belirtmişlerdir. 

En az ifade edilen öğrencilerin kişilikleri ile ilgili sorunlar ise (%8,3) Dikkatleri dağınık 
çocuklar olarak belirtmişlerdir. “Dikkat dağınıklığı” G.5. 

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Okullarda öğrencilerin rehberlik servislerinden aldıkları yardımları ortaya koymak amacıyla 
gerçekleştirilen bu araştırma sonuçları ile literatür deki araştırma sonuçları tartışılmıştır. 

 Araştırmanın birinci alt amacı olan Rehberlik servisinden yardım alan öğrencilerin görüşme 
sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen sonuçlara göre; en çok meslek tercihi ile ilgili 
problemlerinden dolayı destek aldıkları, Daha sonra ailevi problemlerinden dolayı, daha sonra 
kişilikleri ile ilgili ve karşı cinsle ilgili problemlerinden dolayı, daha sonra sınıf arkadaşları ve 
okul ile ilgili problemlerinden dolayı, en az ise sağlıkla ilgili problemlerinden dolayı 
Rehberlik servisinden destek aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 Araştırmanın ikinci alt amacı olan rehberlik servisinden meslek tercihi ile ilgili yardım alan 
öğrencilerin bu konu ile ilgili sorunlarının meslek seçimindeki kararsızlık, meslek seçiminde 
anne baba baskısından kaynaklanan çatışma, mesleki ilgi, yetenek ve değerleri tanımak, farklı 
meslekler hakkında bilgi almak ve fikir sahibi olmak, üniversite sınavları (YÖS, TOEFL, 
SAT, ORT vb) hazırlanmak, istediği meslek için akademik başarısının yetersiz olmasını, 
Kırgızistan‟da üniversitelerin çoğunluğu paralı olduğundan dolayı, üniversiteye okumak için 
maddi imkan olmadığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sezer ve İşgör (2010) ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapmış oldukları araştırmada benzer şekilde öğrencilerin 
meslek-gelecek ile ilgili en dikkat çekici problemlerinin üniversite sınavlarını 
kazanamayacakları korkusunu yaşamaları ve meslek seçiminde güçlük çektiklerini ifade 
etmişlerdir.  Aypay  (2003) tarafından da belirtildiği gibi bazı aileler meslek seçimi kararında 
son derece baskın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmalar yapılan araştırma sonucunu 
desteklemektedir. 

 Araştırmanın üçüncü alt amacı olan Rehberlik servisinden karşı cinsle ilgili problemlerden 
dolayı yardım alan öğrencilerin bu konu ile ilgili sorunlarının yaşanılan iletişim problemleri, 
ebeveynlerin karşı cinsten bir arkadaşının olmasının yasaklaması, öğrencilerin yaşlarına özgü 
aşırı maksimalizm, karşı cinsle çatışma, akademik performansta düşüş, yüksek kaygı ve 
tedirginlik, karşı cinse yönelik oluşan duyguları tanıma ve yönetme, sosyal medyadan 
kaynaklı tehdit ve şantaja uğrayan kızlar, karşılıksız aşk, ayrılık sonrası baş etme, kişisel 
sınırları korumayı bilmeme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Koç (2004)  öğrencileri içinde 
bulundukları gelişim dönemi gereği,  karşı cinse aşık olma,  mahcubiyet ve çekingenlik,  aşırı 
hayal kurma,  tedirginlik ve huzursuzluk,  yalnız kalma isteği,  çalışmaya karşı isteksizlik ve 
çabuk heyecanlanma gibi durumları sıkça yaşadıklarını ifade etmiştir. Koç (2004) yapmış 
olduğu araştırma sonuçları bu araştırma sonuçlarını desteklemektedir. 

Araştırmanın dördüncü alt amacı olan Rehberlik servisinden aile ile ilgili problemlerden 
dolayı yardım alan öğrencilerin bu konu ile ilgili sorunun anne babayla çatışma, anne babanın 
yurt dışında olması, anne babanın alkol alması, anne babanın boşanması, otoriter anne baba 
tutumu, geniş ailede yaşayanlarda ev sorumluluklarının okul sorumluluklarının önüne 
geçmesi, anne babanın çok çalışması ve çocuklar kendi başlarına kalması aşırı baskıcı 
ailelerin çocuklarının aileden gizli işler yapması, çocuğun evlatlık olduğunu ergenlikte 
öğrenmesi, baba ve annenin uzun süreli iş ayrılması olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sezer ve 
İşgör (2010) 3941 öğrenci üzerinde yaptığı araştırmada ortaöğretim kurumundaki öğrencilerin 
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ev-aile ile ilgili en çok göze çarpan problemlerinin ailelerin fazla baskı yapması ve ailesine 
kendini ifade edememesini ifade etmişlerdir. Can (2002) yaptığı araştırmada ailenin içinde 
bulunduğu ekonomik güçlükler, ebeveynler arasındaki geçimsizlikler, işsizlik, rol çatışmaları 
baskı ve zorlamalar çocuklar üzerinde problemlere neden olur demiştir. Öztürk (1996) yaptığı 
araştırmada anne babasını otoriter olarak algılayan çocukların, demokratik olarak 
algılayanlardan, kendini suçlama ve saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğunu, 
demokratik tutumun yüksek benlik saygısı ile ilgisiz ve otoriter tutumun da düşük benlik 
saygısı ile ilişkili olduğunu ifade etmiştir. Bu çalışmalar yapılan araştırma sonucunu 
desteklemektedir. 

Araştırmanın beşinci alt amacı olan Rehberlik servisinden okulla ilgili problemlerden dolayı 
yardım alan öğrencilerin bu konu ile ilgili sorununun otoriter öğretmen tutumu, öğrencilerin 
özgüven eksikliğinden dolayı akademik başarılarının düşük olmasını düşünmesi, spor 
salonundan yeterince yararlanamaması, derslerin çok olması ve ders sürelerinin uzun olması 
öğrencilerin motivasiyonunu düşürmesi, öğrencilerin ders materyalini anlayamaması, okul 
kurallarına uymak istememesi üniforma giymek istememesi, kızların makyaj yapması ve 
saçlarını açması, devamsızlık ve derse geç kalma sonucuna ulaşılmıştır. Sezer ve İşgör (2010) 
yaptığı araştırmaya göre  por tesisleri ve faaliyetlerinin yeterli olmadığı sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Araştırmanın altıncı alt amacı olan Rehberlik servisinden sınıf arkadaşlarıyla ilgili 
problemlerden dolayı yardım alan öğrencilerin bu konu ile ilgili sorununun öğrencilerin bir 
birlerini aşağılaması ve bir birlerine kaba davranmaları, gruplaşmalar ve gruplar arası 
çatışmalar, arkadaş edinememe, kendini savunamama, akademik kıyaslama ve özgüven 
zedelenmesi sonucuna ulaşılmıştır. Sezer, Çırak ve Yıldırım (2018) yaptıkları araştırmaya 
göre öğrenciler tartışma, küsme ve alay etme gibi davranışları sonrasında sorunlar yaşamış ve 
rehberlik servisinden yardım aldıklarını ifade etmişlerdir. Literatürdeki bu araştırma sonuçları 
yapılan bu araştırmayı desteklemektedir.  

Araştırmanın yedinci alt amacı olan Rehberlik servisinden sağlıkla ilgili problemlerden dolayı 
yardım alan öğrencilerin bu konuyla ilgili sorununun zihinsel ya da bedensel engellilik veya 
kronik bir rahatsızlık, psikosomatik belirtiler, ergenlik dönemi kişisel hijyen ve öz bakım, 
öğrencinin panik atak geçirmesi, aşırı heyecanlanma ve stres, kaygı bozukluğu olan 
öğrenciler, sivilce problemi, bilgisayar oynamaktan kaynaklı göz kızarmaları sonucuna 
ulaşılmıştır. Sezer, Çırak ve Yıldırım (2018) yaptıkları çalışmada sağlık sorunlarının başında 
göz problemleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın sekizinci alt amacı olan Rehberlik servisinden kişilikleri ile ilgili problemlerden 
dolayı yardım alan öğrencilerin bu konuyla ilgili sorununun özgüven eksikliği, kendini tanıma 
ve kendini geliştirme isteği, sosyal beceri eksikliği, kendi kişisel kurallarını oluşturamaması, 
ergenlik döneminden kaynaklı sık değişen ruh hali, kararsızlık tembellik sonucuna 
ulaşılmıştır. Sezer (2012) yaptığı çalışmada ergenlik döneminden kaynaklanan en çok görülen 
özelliklerin başında farklı olma çabası, yetişkinleri veya otoriteyi takmama,  başkalarının 
bakış açılarını anlamakta zorlanma, zaman zaman kendine özgü iç dünyalarında yaşama 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma araştırmadan elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

Meslek tercihi ile ilgili öğrencilerin büyük bir çoğunluğu rehberlik servisinden yardım 
aldığından dolayı, okullarda yürütülen mesleki rehberlik faaliyetlerinin yoğunlaştırılması. 

Öğrencilere iletişimle ilgili rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilerek karşı cins, sınıf 
arkadaşları ve anne babaları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerilerinin geliştirilmesi. 
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Öğretmenlere yönelik öğrenciyi anlama ve tanıma noktasında seminerlerin düzenlenmesi. 

Okullarda ailelere yönelik çocukları ile iyi ilişkiler kurmaya yönelik bilgilendirici 
toplantıların düzenlenmesi. 

Kişisel rehberlik faaliyetleri içerisinde özgüvenleri artırmaya yönelik öğrencilerin kendilerini 
tanıma ve kendilerini geliştirmeleriyle ilgili faaliyetlere yer verilmelidir. 
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ÖZET 

Neriman Hikmet; Yirminci Asır, İkdam, Vatan, Haber, Akşam Postası gibi süreli yayınlarda 
fikir ve sanat yazıları yazan, çeşitli konularda röportajlar, mülakatlar yapan bir gazeteci ve 
yazardır. Edirne ile ilgili bizzat cami müezzinleri ile 1959’da yaptığı röportaj-gezi yazısı 
bundan yaklaşık 60 yıl öncesi Edirne’yi yansıtması bakımından dikkate değerdir. Neriman 

Hikmet’in Yirminci Asır dergisinde yayımlanan mezkûr yazısı, “Zengin Abideleriyle Edirne” 

adını taşımaktadır. Bu yazısında Edirne’de Yavuz Sultan Selim’in yaptırdığı Selimiye Camisi 

ve Tarihi Edirne Köprüsü hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgilerin o dönemde resmî cami 

görevlilerinin yani bizzat cami müezzinlerin ağzından anlatılması önem taşımaktadır. 
Müezzinlerin verdiği malumat efsanevi kısa olaylarla süslenmiş, ilgi çekici bilgileri 

içermektedir. Ancak ters lale kıssasını Neriman Hikmet gibi bir gazeteci yazarın bilmemesi de 
bir garip durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Neriman Hikmet, Üç Şerefeli Cami hakkında 
da o dönem cami görevlisi Hafız Hasan Efendi aracılığıyla detaylı bilgiler vermektedir. 
Görevlinin Sultan Murat’ın ehl-i hüner sanatkârları ve mimarları bir araya toplaması, onları 
işe davet etmesi gibi tarihî hadiseleri o dönemi bizzat görmüş ve yaşamışçasına anlatması 
yazıya ayrı bir sıcaklık katmaktadır. Caminin 9 ayrı kubbesinin sırrı da bu röportaj-gezi 

yazısında anlatılmıştır. Neriman Hikmet’in kaleme aldığı bu yazı, günümüzde unutulmaya 
yüz tutmuş nadide bir eserdir. Bu yazıdaki bilgiler Edirne’nin tarihî ve kültürel mimarisine 
ayrı bir değer katmış ama tarihin arşiv raflarında kaybolmuştur. Söz konusu bilgilerin tekrar 

okunması ve gün ışığına çıkarılması tarih ve medeniyetimize farklı bir pencereden bakmamızı 
sağlayacaktır. Böylece tarih, kültür ve medeniyet ekseninde Türk kültürü ve edebiyatı, 
geçmişle günümüz arasında bir köprü vazifesi görecektir.  

Anahtar Kelimeler: Neriman Hikmet, Edirne, Selimiye Camisi ve Üç Şerefeli Cami. 

 

ABSTRACT 

Neriman Hikmet is a journalist and writer who writes ideas and art articles in periodicals such 

as Twentieth Century, İkdam, Vatan, Haber Akşam Postası, and conducts interviews and 
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interviews on various topics. The interviews he made with mosque muezzins about Edirne in 

1959 are noteworthy as they reflect Edirne about 60 years ago. His article in the newspaper of 

the Twentieth Century as travel news is called Edirne with Its Majestic Monuments. In this 

article, there is information about Selimiye Mosque and Historical Edirne Bridge built by 

Yavuz Sultan Selim in Edirne. It is important to explain this information through official 

mosque officials, that is, mosque muezzins themselves. The information provided by the 

muezzins contains interesting information embellished with legendary short events. However, 

it is a strange situation that a journalist writer like Neriman Hikmet does not know the story of 

reverse tulips. Neriman Hikmet gave detailed information about Üç Şerefeli Mosques by 
Hafız Hasan Efendi, a mosque official at that time. Sultan Murat's telling of historical events 

such as gathering masters and architects together and inviting them to work, as if he had seen 

and lived that period, adds a different warmth to the article. The secret of the mosque's 9 

different domes is also explained in this interview. This article by Neriman Hikmet is a rare 

work that has sunk into oblivion today. The information in this article has added a special 

value to the historical and cultural architecture of Edirne, but has been lost on the archives of 

history. Re-reading this information and bringing it to light will enable us to look at our 

history and civilization from a different perspective. Thus, on the axis of history, culture and 

civilization, Turkish culture and literature will serve as a bridge between the past and the 

present. 

Keywords: Neriman Hikmet, Edirne, Selimiye Mosque and Üç Şerefeli Mosque. 

 

GİRİŞ 

Zengin bir kültür ve medeniyete sahip olan Edirne, Balkanların eşiği konumundadır. 
Bulunduğu stratejik konum bir yana geçmişten gelen köklü bir tarihe sahiptir. M.Ö. 1400’lü 
yıllardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehirde zengin bir 
mimari yapı vardır. Mezkûr mimari yapıların şaheserlerinden olan Selimiye Camisi ve Üç 
Şerefeli Cami bunlardan sadece ikisidir.1 Daha sayamayacağımız kadar mimari eserler çeşitli 
medeniyetlerin izlerini taşırlar. Bu çalışmamızda Yirminci Asır, İkdam, Vatan, Haber Akşam 
Postası gibi süreli yayınlarda yazarlık/gazetecilik yapmış olan Neriman Hikmet’in Edirne’de 

yapmış olduğu ve 1959’da Yirminci Asır dergisinde yayınlanmış röportajı-gezi yazısı 
üzerinde durulacaktır.  

 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Neriman Hikmet, 1959 yılında Edirne’ye gitmiş ve önce Selimiye Camisi’ni sonra da Üç 
Şerefeli Cami’yi ziyaret etmiş, resmî cami görevlileriyle röportaj yapmıştır. Bu röportaj 

                                                 
1Edirne tarihi ve kültürel yapısı hakkında bk.: https://webdosya.csb.gov.tr/db/edirne/webmenu/webmenu11222.pdf 
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vasıtasıyla cami müezzinlerine çeşitli sorular sorarak bu mimari eserler hakkında detaylı 
malumat toplamıştır. Bu bilgileri de Yirminci Asır dergisinde 3 Eylül 1959’da “Zengin 

Abideleriyle Edirne” başlığı ile yayınlamıştır. Yazısı oldukça ilgi çekici ve sohbet 
havasındadır. Cami görevlilerine sorduğu sorular yerinde ve bilgi alma amaçlıdır. Bu sorulara 
görevlilerin verdiği cevaplar ise menkıbe havasında ve detaylıdır. Bu detayları mimari eserin 

yapıldığı yılları görmüş ve yaşamışçasına bir samimiyet ve sıcaklıkla aktarmışlardır 

1. Edirne’ye Yolculuk ve İlk İzlenimler 

Neriman Hikmet, Edirne’ye ilk defa gidecektir. Gitmeden önce hayalinde canlandırdığı bir 
hayalî şehir vardır. Daha önce küçük bir çocukken annesiyle beraber teyzesine misafirliğe 
gitmiştir. Bu hayale göre Edirne’de sadece bir minare vardır ve dapdaracık bir şehirdir: 

“Edirne, benim hayalimde bir minaresi olan mütevazı bir Türk mahallesiydi. Edirne’nin 
güzelliğini çok dinlemiştim, abidelerinin ihtişamını okumuştum; resimlerini, fotoğraflarını 
görmüştüm. Ama yine de Edirne’yi tam düşünemezdim. Bir minare içi kadar dapdaracık 
görüyordum bu şehri”(Neriman Hikmet, 1959: 11). 

Neriman Hikmet, Edirne’ye seyahati neticesinde orada mükemmel bir Türk şehri görür. Yeni 
yapıları fazla olmayan ve hâlâ eski yolları, ahşap evleri olan bu şehre bakmaya doyamaz.  

2. Selimiye Camisi ve Mimari Özellikleri 

Neriman Hikmet, şehre ulaştığında ilk önce Selimiye Camisi karşısına çıkmış, muhteşem 
görkemi ile yazarın gözlerini kamaştırmıştır. Camiye girdiğinde işçilerin tamiratla 
uğraştıklarına şahit olmuştur. 5 yıl önce yani 1954’te Edirne depremi olmuş ve caminin tavan 

nakışları kısmen dökülmüştür:   

“Süleymaniye kadar geniş bir alanı içinde eşsiz, benzeri olmayan bir ihtişamla yükselen 
Selimiye Camisi’ne girdim. Dışı kadar içinde hudutsuz bir genişlik, yükseklik ifade ediyordu. 
Fakat içinin nakışları zamanla tahrip olmuş, 1954 zelzelesinde tavanın güzel nakşı, yazıları 
kısmen dökülmüş. Şimdi şimdi işçiler, ustalar onları tamirle meşguldürler” (Neriman Hikmet, 

1959: 11). 

Bu sırada caminin 30 yıllık emektar müezzini İzzet Efendi yanına gelmiş, Selimiye 

Camisi’ndeki ters laleyi Neriman Hikmet’e göstermiş, bu lalenin etrafında şekillenen 
menkıbeyi anlatmıştır: 

“Şimdi onu dinliyordum:  

― Yavuz Sultan Selim bu camiyi yaptıracağı zaman bu yeri intihap eder. Ama burası da o 
zamanlar “Lale Baba” namında bir Edirneliye aitmiş. Ailesinin nafakasını bu bahçede 
yetiştirdiği lalelerle temin edermiş. Kendisine sultanın emr ü fermanı gider… Baba dinlemez, 
ters cevap verir. “Bahçemi terk edemem” der. Altın, servet teklif edilir, olmaz diğer reddeder. 
“Bu yer bana aile, dede yadigârıdır” cevabını gönderir. Devlet ricali ne yapacağını şaşırır. 
Cami inşa edileceğinden zor da kullanamazlar.  
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Fakat birkaç gün sonra Lale Baba bir emr-i ilahiye maruz kaldığından gördüğü rüyanın 
tesiriyle gidip lale bahçesini devlet ricaline cami için bağışlar. “Ama bir şartım var” der. 
“Sizlerden para pul istemem. Sade benim de adım bu cami ile kıyamete kadar anılsın.”  

Sultana söylerler. İsteği kabul edilir, abide yükselir. Sinan da sultanın dileği üzerine “Lale 
Baba”nın namını buraya bir lale rumuzuyla ters olarak hakkeder. Çünkü kendisi aksi, ters bir 
adamdır. Ama işte yine de bu abidenin Edirne’nin en hâkim tepesine inşa edilmesini temin 
etmişti…” (Neriman Hikmet, 1959: 11). 

Görevli, bu bilgileri verdikten sonra tamirat hakkında tafsilata başlamış, Selimiye Camisi’nde 

çalışan işçilerin neler yaptıklarını izah etmiştir: 

“Bakınız, dedi. Bu yağlı boya altında ne güzel halı motiflerine benzeyen nakışlar var. Şimdi 
bu boyalar kazınıyor, aslı meydana çıkarılıyor. Bakın şu kubbe çemberine, kırmızı, mavi, 
siyah kaba tezyinat altından Sinan’ın beyaz laleleri var. Yukarıdaki pencere altlarına kabaca 
sürülen sıva dökülünce etek suyu gibi nakışlar görünüyor” (Neriman Hikmet, 1959: 11). 

Mimar Sinan’ın nakşettiği beyaz lalelerin neden sonradan ortaya çıktığını da detaylıca anlatan 

Müezzin İzzet Efendi, geçmişte yabancılara yaptırılan tamiratın buna neden olduğunu 
açıklamıştır:  

“― Peki, dedim. Kim yapmış bu işgüzarlığı, canım millî eseri mahva sürüklemiş.  

― 150 sene evvel caminin tamiri bir İtalyan ustaya verilmiş, bu hâle konmuş. Bugün hükûmet 
bunların tashihini Türk sanatkârlarına havale etti” (Neriman Hikmet, 1959: 11). 

Daha sonra Müezzin İzzet Efendi, cami hakkında detaylı bilgiler vermiştir: Bu cami, 400 

seneliktir ve 8 kubbe üzerine istinat ettirilmiştir: 

“400 senelik olan bu eser bütün külliyesi ile “8” direk üzerine istinat ettirilerek kubbe 

yapılmıştır. Dünyada dıştan olduğu gibi içten de en ihtişamlı kubbesi olan cami bu sebeple 
yine Selimiye Camisi’dir. 999 penceresi vardır. Kabartma çinileri İznik mamulatıdır. Sekiz 
sütun üzerine 98 metre genişliğinde, 45 metre yüksekliğindedir. Dört minaresi nereden 
bakılırsa iki minare olarak görünür. Üç şerefelidirler. Her şerefeye müezzinler birbirlerini 
görmeden bir minare içinden fakat ayrı yollardan çıkarlar” (Neriman Hikmet, 1959: 11). 

Neriman Hikmet, müezzinin anlattıklarından etkilenmiş ve bu detaylı bilgilerden sonra resmî 
kayıtlara bakma lüzumu hissetmediğini ifade etmiştir. Günümüzde bu resmî kayıtlar üzerinde 

çeşitli akademik çalışmalar yapılmıştır.2  

 

3. Üç Şerefeli Cami 

                                                 
2 Bu konuda detaylı bilgi için bk.: Özer, M. (2006). “Edirne’de Osmanlı mimarlık mirası (Ottoman architectural heritage in 
Adrianople)”. Mekânın Ruhu. 2. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, Edirne/Türkiye. 
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Neriman Hikmet, daha sonra Üç Şerefeli Cami hakkında bilgi almak için cami görevlisi 
Başmüezzin Hafız Osman Özdöl ile görüşmüş, ondan detaylı bilgiler almıştır. Hafız Osman, 
geniş bir ailesi olan bir dededir.  

“Caminin kurulduğu yer vaktiyle şehrin bayram yeriymiş. Fatih Sultan Mehmet’in de 
doğumlu bir bayram sayılıyor. Aynı gün inşaatın temeli atılıyor. Bundan 528 sene önce 22 
sene sonra da İstanbul fethedilmiştir.  

Cami iki sütun üzerine 9 kubbe ile yapılmış. Bu hususta şu noktayı belirten Hafız Hasan 
Efendi dedi ki:  

― Çünkü bayram namazı da dokuz tekbir ile başlar, iki rekâttır. Menkıbede böyle denilir, 
minareye bu bayram geleneği esası temel fikir şekil alınmıştır. Sonra bu caminin mimarları 
belli değildir, adı yoktur. Sultan Murat ehl-i hüner sanatkârları, mimarları bir araya toplamış, 
onları işe davet etmiş. Onların her biri de eserin kendine düşen kısmını yapmış, köşesini 
işlemiştir. Bu camiye hepsi kendi hünerini dökmüş. 9 kubbe ayrı ayrıdır. Birbirlerine 
benzemez. Her pencere kapağı taş çerçevesi ayrı nakışta, iştedir. Sedefli, güllü, karanfil, laleli 

ilh. diye anılırlar. Dört minaresi ayrı şekillerdedir. “Üç yüzlü minare, iki yüzlü minare, 
çubuklu minare, burmalı minare namlarıyla anılırlar.  

Bilhassa minberin döner bir kapısı, döner taşlardan bir sütuna öyle mahirane geçirilmiş ki 
bunun nasıl yapıldığı şimdiye kadar keşfedilmemiş. Padişah mimarına “Camide öyle bir hüner 
yap ki cami yıkılsın ama minberi kalsın… Adım onunla kıyamete erişsin…”(Neriman Hikmet 

1959: 24). 

Sultan Murat Han’ın talimatıyla inşa edilen cami Türk sanatının müşterek bir koleksiyonu; bir 

nakış, işçilik mecmuasıdır. Neriman Hikmet’e göre onu anlamak için Edirne çocuğu olmak 
gerekmektedir.  

4. Eski Cami 

Neriman Hikmet’e göre Edirne’nin ilk İslam mabedi burasıdır. Cami tuğrası içerisinde yazılı 
olan Tuğra dikkat çekmektedir. Bu caminin adı Evliya Çelebi’ye göre Ulu Cami’dir.3 
Caminin eskiden nadide bir çiçek bahçesi varmış: 

“Evliya Çelebi bu camiye “Ulu Cami” diyor, “var” sanatının değerini belirtiyor. Burada Hacı 
Bayram Veli’nin kutsal bir kürsüsü olduğunu kaydetmektedir.  

Caminin kıble tarafında güzel sesli kuşlar ötüşen, nadide çiçekler kokan bir bahçesi varmış. 
Güller, karanfiller, zambaklar, sümbüller mevsim mevsim çiçekler bahçeden toplanarak 
cemaat safları arasına konulurmuş. Caminin havası çiçek kokularıyla değiştirilirmiş. Hatta 
vazolarla, saksılarla letafet saçarlarmış…”(Neriman Hikmet, 1959: 24).   

                                                 
3 Bu konuda detaylı bilgi için bk.: Karakuş, S. E. (2018). “Osmanlı idaresinde Edirne (1789-1839)”. Doktora Tezi, Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.  
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Bu çiçekler ve cami saflarına dizilen vazolar 
eskiden dillere destan bir şekilde bilinir ve 
anlatılırmış.  

SONUÇ 

Neriman Hikmet, Edirne gezisini kısa 

notlarıyla bitirmiştir. Edirne’nin çok sayıda 

mimarisi arasından bu şaheserleri seçmiş, 
dergi sütunlarının elverdiği genişlikte 
malumat verebilmiştir. Bu bilgilerin 
günümüzde belki de unutulmak üzere olan 
mimariler hakkındaki menkıbeleri 
zenginleştireceği kuşkusuzdur. Özellikle devrin 
yaşayan çınarlarından alınan bu bilgiler geleceğe 
aktarılması için günümüz nesillerine anlatılması 
ayrı bir önem taşımaktadır. Burada aktarılan 

bilgiler, röportaj yoluyla elde edilmiş, gezi yazısı 
tarzında kaleme alınmış ve sözlü kültür yoluyla 
nesilden nesle aktarılmış menkıbe mahiyetini 
haizdir. Bu bilgilerin resmî tarihle mukayesesi ayrı 
bir akademik çalışmanın konusu olabilir.  

Neriman Hikmet’in Gazete Yazısının Tam Metni 

Zengin Abideleriyle Edirne (Neriman Hikmet, 

1959: 11, 24)  

Edirne, benim hayalimde bir minaresi olan 

mütevazı bir Türk mahallesiydi. Edirne’nin 
güzelliğini çok dinlemiştim, abidelerinin 
ihtişamını okumuştum; resimlerini, fotoğraflarını 
görmüştüm. Ama yine de Edirne’yi tam düşünemezdim. Bir minare içi kadar dapdaracık 
görüyordum bu şehri. 

Çünkü ben Edirne’ye annemle küçücük bir çocuk iken orada oturan teyzeme misafirliğe 
gitmiştik. Komşu çocukları beni aldılar, kucaklarında sokağa götürdüler. Herhâlde oyunlar 
oynadı, gezdik tozduk. Sonra da beni merdivenleri tırmanarak karanlık, daracık yollardan bir 
minareye çıkardılar. 

İşte bundan dolayı kafamda Edirne bir minare içi olarak kalmıştı. Onu ancak oyun 
oynadığımız bir mahalle hâlinde hatırlayabiliyordum. 

Otobüs Karaağaç’tan taştan Edirne Köprüsü’ne gelince heyecanla, merakla etrafı 
gözlüyordum. Çok nefis bir karşılaşma oldu: 
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Selimiye Camisi, küçücük bir mescit olarak değil, dört minaresi ile birden göründü. 

Yüreğim ağzıma gelecekti. Abidenin muhteşem parlaklığı gözlerimi kamaştırdı. Karanlıkta 
kalan çocuksu muhayyilem genişleyip nurlandı. 

Meğer Edirne ne güzel, mükemmel bir Türk şehriymiş. Yeni yapıları bol olmayan, hâlâ eski 
hâliyle duran sokaklarına, caddelerine; ahşap, taş binalarına baktım baktım da bakmaya 
doyamadım Edirne’ye. 

Türklerde “Edirne Gülü Gibi” diye anılan bu gülistan cihannüma şehrin saraylar, hasbahçeler; 
kaybolmuş, yıkılmış, yakılmış ama abideleriyle, minaresiyle eşsiz tabii güzelliği, misk gibi 
kokan toprağı, taşı ile namı baki kalmış. 

Süleymaniye kadar geniş bir alanı içinde eşsiz, benzeri olmayan bir ihtişamla yükselen 
Selimiye Camisi’ne girdim. Dışı kadar içinde hudutsuz bir genişlik, yükseklik ifade ediyordu. 
Fakat içinin nakışları zamanla tahrip olmuş, 1954 zelzelesinde tavanın güzel nakşı, yazıları 
kısmen dökülmüş. Şimdi şimdi işçiler, ustalar onları tamirle meşguldürler. Kendi kendime 
etrafa bakılıyordum. Birden önümde takkeli bir zat belirdi. Caminin 30 küsur senelik emektar 
müezzini İzzet İstek’ti bu. 

― Hanım, dedi. Selimiye’yi gezdiniz, gördünüz mü?  

― Evet, cevabını verdim.  

Sitemli bir gülümseyişle yüzüme baktı:  

― Ben sanmıyorum. Ters laleyi biliyor musunuz? 

Yüzüne bu defa ben hayretle baktım, şaşırmıştım. “Geliniz” deyip beni caminin kubbesi 
altında şadırvanlı müezzin mahfeline götürdü. Ahşap yapının 4 mermer direğe istinat eden 

çatısı gri yağlı boya ile sıvanmıştı. İzzet Efendi baştaki mermer direğe ters olarak yapılmış 
küçük bir lale çiçeğine işaret etti: 

― İşte, dedi. Bu cami kadar meşhur olan Selimiye’nin ters lalesi. Bu laleyi görmeyen, 
menkıbesini bilmeyen Selimiye’yi iyi gördüm, tanıdım diyemez.  

Şimdi onu dinliyordum:  

― Yavuz Sultan Selim bu camiyi yaptıracağı zaman bu yeri intihap eder. Ama burası da o 
zamanlar “Lale Baba” namında bir Edirneliye aitmiş. Ailesinin nafakasını bu bahçede 
yetiştirdiği lalelerle temin edermiş. Kendisine sultanın emr ü fermanı gider… Baba dinlemez, 
ters cevap verir. “Bahçemi terk edemem” der. Altın, servet teklif edilir, olmaz diğer reddeder. 
“Bu yer bana aile, dede yadigârıdır” cevabını gönderir. Devlet ricali ne yapacağını şaşırır. 
Cami inşa edileceğinden zor da kullanamazlar.  

Fakat birkaç gün sonra Lale Baba bir emr-i ilahiye maruz kaldığından gördüğü rüyanın 
tesiriyle gidip lale bahçesini devlet ricaline cami için bağışlar. “Ama bir şartım var” der. 
“Sizlerden para pul istemem. Sade benim de adım bu cami ile kıyamete kadar anılsın.”  
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Sultana söylerler. İsteği kabul edilir, abide yükselir. Sinan da sultanın dileği üzerine “Lale 
Baba”nın namını buraya bir lale rumuzuyla ters olarak hakkeder. Çünkü kendisi aksi, ters bir 
adamdır. Ama işte yine de bu abidenin Edirne’nin en hâkim tepesine inşa edilmesini temin 
etmişti…  

Bir halk hatibi olan Müezzin İzzet Efendi bir halk bağışını unutturmayacak kadar kadirşinas 
bir insan. Anlatmasına devam ederek: 

― Bakınız, dedi. Bu yağlı boya altında ne güzel halı motiflerine benzeyen nakışlar var. Şimdi 
bu boyalar kazınıyor, aslı meydana çıkarılıyor. Bakın şu kubbe çemberine, kırmızı, mavi, 
siyah kaba tezyinat altından Sinan’ın beyaz laleleri var. Yukarıdaki pencere altlarına kabaca 
sürülen sıva dökülünce etek suyu gibi nakışlar görünüyor.  

― Peki, dedim. Kim yapmış bu işgüzarlığı, canım millî eseri mahva sürüklemiş.  

― 150 sene evvel caminin tamiri bir İtalyan ustaya verilmiş, bu hâle konmuş. Bugün hükûmet 
bunların tashihini Türk sanatkârlarına havale etti. 400 senelik olan bu eser bütün külliyesi ile 
“8” direk üzerine istinat ettirilerek kubbe yapılmıştır. Dünyada dıştan olduğu gibi içten de en 
ihtişamlı kubbesi olan cami bu sebeple yine Selimiye Camisi’dir. 999 penceresi vardır. 
Kabartma çinileri İznik mamulatıdır. Sekiz sütun üzerine 98 metre genişliğinde, 45 metre 
yüksekliğindedir. Dört minaresi nereden bakılırsa iki minare olarak görünür. Üç şerefelidirler. 
Her şerefeye müezzinler birbirlerini görmeden bir minare içinden fakat ayrı yollardan 
çıkarlar.  

Bana camiyi öyle güzel anlattı, tanıttı ki resmî kayıtlara tekrar bakmama lüzum bırakmadı. 

Yine “Üç Şerefeli Cami” namıyla anılan abideyi geziyordum. Başmüezzin Hafız Osman 
Özdöl ile tanıştım. Gerçekten de öz bir döle sahipti. 18 nüfuslu ailesi içinde torunları olan bir 
baba dedeydi. Ama henüz olgun bir çağdaydı.  

Hafız Hasan Efendi de “Üç Şerefeli Cami” hakkında bilgi verdi. Caminin kurulduğu yer 
vaktiyle şehrin bayram yeriymiş. Fatih Sultan Mehmet’in de doğumlu bir bayram sayılıyor. 
Aynı gün inşaatın temeli atılıyor. Bundan 528 sene önce 22 sene sonra da İstanbul 
fethedilmiştir.  

Cami iki sütun üzerine 9 kubbe ile yapılmış. Bu hususta şu noktayı belirten Hafız Hasan 
Efendi dedi ki:  

― Çünkü bayram namazı da dokuz tekbir ile başlar, iki rekâttır. Menkıbede böyle denilir, 

minareye bu bayram geleneği esası temel fikir şekil alınmıştır. Sonra bu caminin mimarları 
belli değildir, adı yoktur. Sultan Murat ehl-i hüner sanatkârları, mimarları  bir araya toplamış, 
onları işe davet etmiş. Onların her biri de eserin kendine düşen kısmını yapmış, köşesini 
işlemiştir. Bu camiye hepsi kendi hünerini dökmüş. 9 kubbe ayrı ayrıdır. Birbirlerine 
benzemez. Her pencere kapağı taş çerçevesi ayrı nakışta, iştedir. Sedefli, güllü, karanfil, laleli 
ilh. diye anılırlar. Dört minaresi ayrı şekillerdedir. “Üç yüzlü minare, iki yüzlü minare, 
çubuklu minare, burmalı minare namlarıyla anılırlar.  
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Bilhassa minberin döner bir kapısı, döner taşlardan bir sütuna öyle mahirane geçirilmiş ki 
bunun nasıl yapıldığı şimdiye kadar keşfedilmemiş. Padişah mimarına “Camide öyle bir hüner 
yap ki cami yıkılsın ama minberi kalsın… Adım onunla kıyamete erişsin…” 

Demek “Cami yıkılsa da mihrabı yerindedir” sözü buradan geliyormuş. Biz ise başka türlü 
kullanıyoruz.  

Şu hâlde bu cami Türk sanatının müşterek bir koleksiyonu; bir nakış, işçilik mecmuasıydı. 
Onu anlamak, okumak için yanınızda bir Edirne çocuğu, tercüman lazım. Ama dilini ne güzel 
konuşuyor…  

Edirne’nin hele “Eski Cami’si”... Şehrin ilk İslam mabedi. Yazı güzelliği, hattat hüneri 
burada. Allah adına halisane inşa olunmuş. “Tuğra” içinde yazılmış olan ayet-i kerime çok 
şayan-ı dikkat. Demek “tuğra” şekli lakap kalıbı, saltanata değil ilahi bir makama mahsus.  

Osmanlı padişahları sonradan onu ayağı düşürmüşler. Hele şimdi adi fabrikasyon desenlerine 
girdi. Satılık meta motifleri hâline geldi!.. Evliya Çelebi bu camiye “Ulu Cami” diyor, “var” 
sanatının değerini belirtiyor. Burada Hacı Bayram Veli’nin kutsal bir kürsüsü olduğunu 
kaydetmektedir.  

Caminin kıble tarafında güzel sesli kuşlar ötüşen, nadide çiçekler kokan bir bahçesi varmış. 
Güller, karanfiller, zambaklar, sümbüller mevsim mevsim çiçekler bahçeden toplanarak 
cemaat safları arasına konulurmuş. Caminin havası çiçek kokularıyla değiştirilirmiş. Hatta 
vazolarla, saksılarla letafet saçarlarmış…  
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ÖZET 

Behçet Kemal Çağlar, Türk edebiyatında millî duyguları terennüm eden Ģairlerimizden biridir. 
Çağlar, devrin popüler ve uzun soluklu dergilerinden Resimli Yirminci Asır/Yirminci Asır‟da 
düzenli olarak edebiyat ve özellikle Ģiirle ilgili çeĢitli konularda yazdığı “Biraz da Edebiyat” 
sayfasının yanında Ģiire kabiliyetli kiĢileri ortaya çıkarmak, halka duyurmak amacıyla bu 
kiĢilerin Ģiirlerine de yer vermiĢtir. Behçet Kemal söz konusu uygulamasını Ģöyle 
açıklamıĢtır: “Nasıl elimizdeki basılmıĢ kitaplarla yetinmeyip zaman zaman, eski Ģiirin 
kaynaklarını el yazması veya taĢ basması kitaplarda arıyorsak yeni Ģiirin kaynaklarını da yeni 
kitaplardan, yeni Ģöhretlerden öteye giderek üniversite ve hatta lise sıralarındaki Ģiir 
heveslileri arasından seçmeye çalıĢmak, bize borç ve zevk oluyor. Bu sütunlarda zaman 
zaman Ġstanbul ve Ankara baĢta, Konya‟dan Tekirdağ‟a kadar çeĢitli yurt köĢelerinden böyle 
dumanı üstünde mısralar toplayıp sunduğumuz olmuĢtur!”  

ĠĢte bu Ģehirlerden baĢka “Biraz da Edebiyat” sayfasını iki sayı art arda Edirne Liseli Ģairlere 
ayıran Behçet Kemal, hem Edirne‟de gezdiği gördüğü yerlerle hem genç Ģairlerin Ģiirleri ile 
ilgili duygu ve düĢüncelerini bazen birbiri ile iliĢkilendirerek dile getirmiĢtir.  

Bu çalıĢma ile 1957 yılında özellikle tek mekânda, Edirne Lisesinde 

okuyan/yetiĢen/yetiĢtirenlerin Ģiirlerini ve ġair Behçet Kemal Çağlar‟ın değerlendirmelerini 
bir arada görerek genç neslin Ģiir algısını gözler önüne sermek, mezkûr Ģairleri 
hatırlamak/hatırlatmak amaçlanmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Edirne Lisesi, Edirne, Behçet Kemal Çağlar, Ģiir, genç yetenekler. 

ABSTRACT 

Behçet Kemal Çağlar is one of our poets who has nationalist approach in Turkish literature. In 

addition to the “Biraz da Edebiyat” page, which he regularly wrote on various subjects related 

to literature and especially poetry in Resimli Yirminci Asır/Yirminci Asır one of the popular 
magazines of the era, Çağlar also included the poems of young talents in order to reveal their 
talents. Çağlar explained: "Just as we are not content with the printed books at our disposal 

but sometimes seek the sources of old poetry in manuscript or lithographed books; it is a debt 
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and pleasure to try to select the sources of new poetry from among the poetry enthusiasts in 

the university and even high school by going beyond new books. From time to time, we have 

collected and presented such lines from various dormitory corners from Istanbul and Ankara, 

from Konya to Tekirdağ!" 

Çağlar, who divides the "Biraz da Edebiyat" page into poets of Edirne High School for two 

issues in a row, apart from these cities mentioned before, expressed his feelings and thoughts 

about the poems of young poets and the places he visited in Edirne.  

With this study, it was aimed to see the poems of the talents connected with Edirne High 

School with the evaluations of the poet Behçet Kemal Çağlar, and to reveal the poetry 

perception of the young generation in 1957, and also to remember and remind the mentioned 

poets. 

Keywords: Edirne High School, Edirne, Behçet Kemal Çağlar, poem, young talents. 

 

GİRİŞ 

Ahi Çelebi‟ye ait Sıbyan Mektebi ile yanında bulunan Darülkurra Okullarının 1857‟de 
birleĢtirilmesiyle rüĢtiye olarak açılan, 1885‟te idadi kısmı eklenen ve 1909‟da ismi sultaniye 
çevrilen Edirne Lisesi, Ģehrin Batılı anlamda ilk modern eğitim kurumudur 
(http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1857-EDIRNE-LISESI.html). Köklü bir tarihe ve 
akademik baĢarıya sahip olan Edirne Lisesinin Ģiir nevinde istidatlı genç Ģairlerini keĢfetmek 
ve kamuoyuna duyurmak için 1957‟de Behçet Kemal Çağlar Edirne‟ye gitmiĢtir. 

YÖNTEM 

Behçet Kemal Çağlar, buradaki intibalarını devrin çok okunan ve sekiz yıl boyunca yayın 
hayatına devam eden (16 Ağustos 1952-29 Ağustos 1960) süreli yayınlarından Yirminci Asır 
dergisinde okurları ile paylaĢmıĢtır. Çağlar‟ın bu dergide sürekli ve devamlı yazdığı “Biraz da 
Edebiyat” sayfasında edebiyattan, sanattan ve hasseten Ģiirden bahseden yazılarının yanında 
yeni yetiĢen, yetenekli Ģairlerin Ģiirlerini de yayımlayarak ele almıĢtır.  Edirne Lisesinin 
Ģairlerini bu sayfada üst üste iki sayıda okuru ile buluĢturmuĢtur. Bu yazılardan ilki “Edirne 
Lisesinde ġairler Geçit Resmi” adıyla 24 Ocak 1957‟de, ikincisi ise 31 Ocak 1957‟de “Edirne 
ġiirlerinden Bir Demet Daha” ismiyle neĢredilmiĢtir. 

BULGULAR 

Millî duyguları iĢleyen Ģair kimliği ile ile ön planda olan Behçet Kemal Çağlar, “çoktandır 
özlediği” “sınır Ģehri” Edirne‟nin giriĢindeki Sinan Köprüsü, solundaki söğüt ağacı, Kıyık 
Tepesi‟nden görülen cami minareleri ile ilgili hislerini, hatıralarını ve Ģehri eskisinden daha 
iyi durumda gördüğüne dair fikirlerini hoĢ bir üslupta okuyucusu ile paylaĢmıĢ, genç Ģairlerle 
bu mekânlarda dolaĢarak onları dinlemiĢtir. Yirmi otuz saatini Edirne Lisesinin “Ģiirden 
anlayan idarecileri, Ģair öğretmenler ve Ģiir meraklısı öğrencileri” ile geçiren Behçet Kemal, 
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yazısına Edirne‟deki cami minarelerinin uyandırdığı duygularını anlatan kendine ait bir Ģiir 
bölümü ile baĢlamıĢtır.  

Çağlar, sonrasında ismi duyulmamıĢ bir asker Ģairin, vefat etmiĢ ve naaĢı Edirne‟de olan 
YüzbaĢı Rahmi‟nin eski dil ve üslupla yazılmıĢ Ģiirinden iki kıta nakletmiĢ, yeni neslin 
anlayabilmesi için bu kıtaları sadeleĢtirerek de vermiĢtir. Ardından Edirne‟nin Ģair 
öğretmenlerinden Uluğ Turanlıoğlu‟nun Çanakkale‟de iken Edirne‟ye olan özlemini dile 
getirdiği Ģirinden altınlar yapan Behçet Kemal, Edirne‟de olup da bu dizeleri dinlemenin 
uyandırdığı duygularını Tunca, Meriç ve Arda ile iliĢkilendirerek aktarmıĢtır. Bu sırada 
Edirne Lisesi öğrencileri bağlamalarını çalarak serhat türküleri söylemektedirler. 

Bu ortam ve Edirne Lisesi öğrencilerinin Ģiirlerini okumaya baĢlaması Ģairi mütehassis eder: 
“Nihayet; liseli Ģairlerin geçit resmi baĢlar da, gözlerinizdeki yaĢı kurutur, göğsünüz kabara 
kabara yakın yarının gerçek değerlerini dinlemeye giriĢirsiniz.” (Çağlar, 1957a: 22, 25).  

Nazmi Özdündar, Vildan Beneker, Aynur Sümer, Yılmaz Karadit, Ali Keskin, Yurdakul 
Tantürk, lise son sınıftan Ġsmail Ünsal ve Teoman Aykut Ercilli, yeni mezun Aydın Önen, 
Ġsmail Ünsal‟ın Ģiirlerine yer veren Behçet Kemal bu yetenekleri birkaç cümle ile de 
değerlendirmiĢtir. Mezkûr isimlerden bazılarına birden fazla kez yer veren Ģair, daha çok iki 
isim üzerinde durmuĢtur. Bunlardan ilki Teoman Aykut Ercilli‟dir: “mektebinde Ģimdiden 
öteki isimleri unutulmuĢ, herkes onu “ġair” diye çağırıyor. Gerçekten Ģair doğmuĢ, Ģair 
kalmak yolunda! Okuduğu güzel denemelerden birinin adı bile insanı düĢündürmeye ve onu 
tartmaya yetiyor: Yokluğun, büyüyor!” (Çağlar, 1957b: 22).  

Diğer isim ise Ġsmail Ünsal‟dır: “Büyük Ģehrin havasına girmemiĢ, genç ustaların lüzumsuz 
etkisi altında kalmamıĢ, hür ve kayıtsız, geniĢ ufuklarda kanat alıĢtırmaya koyulmuĢ, yaban 
güvercini cinsinden bir genç kabiliyet düĢünün ve öğrenci Ģair Ġsmail Ünsal‟ın Ģu mısralarını 
dikkatle dinlemek lütfunda bulunun.” (Çağlar, 1957b: 22).  

Behçet Kemal, gençlerin Ģiirleri hakkındaki düĢüncelerini ifade ederken Ahmet HaĢim‟e de 
gönderme yapmıĢtır. HaĢim‟in “Melali anlamayan nesle aĢina değiliz!” sözünü kısmen haklı 
bulan Behçet Kemal, kendisinin de içinde bulunduğu devrin Ģairlerinin Ģiir anlayıĢını Ahmet 
HaĢim‟in sözü ile bağlantılı olarak Ģöyle dile getirmiĢtir. Buna göre “ öyle sevgilinin 
kapısında Medine dilencisi gibi sızlanıp duran, zalim felekle kahpe talihten ağlaya inleye 
Ģikâyet eden, melankolik Ģiire de artık veda etmiĢiz. „Bu yağan yağmur değildir, asuman ağlar 
bana!‟ diye beylik mübalağalara sapmıyoruz, her ağıza sakız olmuĢ benzetmelere saplanıp 
kalmıyoruz, fakat yine yağmurda bir gözyaĢı ılıklığı sezinmekten kendimizi alamıyoruz.” 
(Çağlar, 1957b: 22).   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

AĢağıda tamamına yer verdiğimiz yazıdan da anlaĢılacağı üzere 1957 yılında Edirne Liseli 
gençlerin Ģiir türü ile yakından ilgilendikleri, bu türde baĢarılı örnekler verdikleri ve Behçet 
Kemal tarafından takdire Ģayan görüldükleri aĢikârdır. Köklü bir mirasa sahip olan Edirne 
Lisesinin akademik baĢarısının yanında öğrencilerinin edebiyatla bu derece meĢgul olmaları 
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ve beğenilecek Ģiirler kaleme almaları dönemin gençlerinin Ģiir anlayıĢını ortaya koyduğu gibi 
sanatçı ruhlarını da gözler önüne sermektedir. Diğer süreli yayınlarında genç yeteneklere 

ayrılan sayfalar/sütunlar ve bu yeteneklerin alanında isim yapmıĢ bir Ģair tarafından 
değerlendirilmeleri incelendiğinde geçmiĢte genç neslin Ģiirle nasıl ve ne derece iĢtigal 
ettikleri, hangi Ģiir anlayıĢının daha çok benimsendiği daha net Ģekilde ortaya çıkacak ve 
bugünkü mevcut durumla kıyaslanabilecektir. 

Edirne Lisesinde Şairler Geçit Resmi (Çağlar, 1957a: 22, 25) 

Nasıl elimizdeki basılmıĢ kitaplarla yetinmeyip zaman zaman, eski Ģiirin kaynaklarını el 
yazması veya taĢ basması kitaplarda arıyorsak yeni Ģiirin kaynaklarını da yeni kitaplardan, 
yeni Ģöhretlerden öteye giderek üniversite ve hatta lise sıralarındaki Ģiir heveslileri arasından 
seçmeye çalıĢmak, bize borç ve zevk oluyor. Bu sütunlarda zaman zaman Ġstanbul ve Ankara 
baĢta, Konya‟dan Tekirdağ‟a kadar çeĢitli yurt köĢelerinden böyle dumanı üstünde mısralar 
toplayıp sunduğumuz olmuĢtur! 

Bu sıralarda, bir kere daha yeni Ģiire eğilmiĢken böyle kaynaklara da bir daha baĢvurmayı 
düĢündük. Çoktandır özlediğimiz sınır Ģehri Edirne‟ye uğradık. Yirmi otuz saatimizi oranın 
Ģiirden anlayan idarecileri, Ģair öğretmenleri ve Ģiir meraklısı öğrencileri arasında geçirdik. 
Dinlettik ve dinledik. Yeni yeni kabiliyetler izlememiz, onlardan yeni örnekler bulup 
beraberimizde getirmemiz kısmet oldu!.. Bu arada, Edirne‟yi terk edilmiĢ bir eski muhteĢem 
konak mahzunluğundan oldukça uzaklaĢmıĢ, biraz canlanmıĢ, kendine gelmiĢ ve çocuklarını 
biraz daha bağrına ısındırmıĢ görmekle ayrıca sevindik!.. 

Üç su, bu sefer, sanki daha yaygın ve güleç, üç yüz minareyi tavaf edip duruyordu. Tunca‟nın 
etrafındaki setler, sudan arslanı taĢtan zincire vuran insan azminin bir güzel timsali idi!.. 

ġehrin ağzındaki Sinan Köprüsü‟ne ayak basarken, solda, yıllarca evvel, suya sarkan dalına 
ata biner gibi oturup tarihe daldığımız söğüdü bile biraz daha dinç ve heybetli bulduk. 
DüĢündük ki o günden bugüne bindiğimiz atlardan en cinsi, en çeviği bile bizi dörtnala mazi 
ovalarında koĢturan o değnek at kadar hızlı ve alımlı olamamıĢtır!.. 

Kıyık denen tepeden üç yüz altmıĢ minarenin her biri bir baĢka eda ile gözü çekiyordu. Daha 
kâğıda dökmeye meydan kalmadan dudaklarımızda çiçekleniveren bir manzumeyi 
mırıldanmaya baĢladık: 

Yüz çeĢit minare var Edirne‟de, 
Yerde taĢ olmaktan bıkan minare. 
Göğe burma burma tırmanıp duran, 
Gökten sebil sebil sarkan minare. 
Mum olup yüzyıllar boyunca yanan, 
Çıra olup göğü yakan minare. 
Kule gibi bir tek penceresinden 
Sınır boylarına bakan minare. 
Yere düĢmesinden korkup bayrağın, 
Ay yıldızı baĢa takan minare. 
Karanlık gecede incecik dimdik, 
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Bir cins ĢimĢek olup çakan minare. 
Buluttan kâğıda destan yazmaya 
Kalem kalem göğe çıkan minare!.. 
Kendi söylenmelerimizi bir kenara bırakalım da, ilk defa, adı hiçbir dergi ve kitapta yer 
almamıĢ bir asker Ģairin, çoktan Edirne toprağına karıĢmıĢ YüzbaĢı Rahmi‟nin Nefi edasıyla 

yazdığı bir Ģiirden bir iki kıta okuyalım: 

Divan dili ile yazıldığı için, ilk defa bugünkü nesillerin, zevkle dinlemesini sağlamak üzere 
Ģöyle bir tercümesini yapıverelim: 

“Sabah rüzgârı buralarda baĢka bir Ģevk ile kanat açar, çünkü güzel kucağına Selimiye denen 

bir eĢsiz inci alıp sedef gibi kapanmak üzeredir. Ġnci dedikse, kubbesine Kuran-ı Kerim‟in 
mehtabı doğmuĢ, minberinde peygamberin hatırası yıldız olmuĢ bir ayrı bir gök bu!.. 
Edirne‟deki camilerin hepsi birden Allah‟a yazılmıĢ bir Ģiirse, bir münacatsa, bunun en güzel 
beyti, Ģah beyti bu Selimiye‟dir. Evliya gönlü gibi gerçek sevginin durağı, peygamberler ruhu 
gibi büyük coĢkunluğun uğrağı!..” 

BaĢka bir Ģevk ile perran bu havalide nesim 
AlmıĢ aguĢ-ı dilaramına bir dürr-i yetim 
Ki meh-i kubbesidir, Hazreti kuran-ı Kerim. 
Kevkeb-i minberidir hatira-i fahr-ı cihan. 
Bir münacat-ı mücessemse bütün mabetler 
Bu da Ģahbeyt-i ledünninini teĢkil eyler 
Evliya gönlü gibi âĢık-ı hakikiye makar 
Enbiya ruhu gibi neyyir-i gufrana mekân. 
Yepyeni bir dille, yıpranmaz, eskimez bir duyguyu, özlemlerin en güzelini dile getiren beĢ on 
mısraı da, Edirne‟nin Ģair öğretmeni Uluğ Turanlıoğlu‟ndan alıp okuyalım! ġairimiz, bir 
zamanlar Edirne‟den uzakta, Çanakkale‟de akĢam garipliği çökünce Ģöyle mırıldanır 
dururmuĢ: 

Kim demiĢ, Çanakkale‟deyim? 
ġu gül kokusu bana  
Edirne diyarından geliyor. 
Her güzel Ģey gönlüme 
O yurdun baharından geliyor. 
AĢkımdır yeĢeren dallarında 
Ve kalbim Ģebnemdir 
Sapsarı ayva yapraklarında… 

Kim demiĢ, Çanakkale‟deyim? 
Gün olur Meriç boyunda, 
Gün olur Fatihler arasındayım; 
Gün olur, minareler, 
Gün olur tuğlar arasındayım… 

Kim demiĢ, Çanakkale‟deyim? 
Arada ne Boğaz 
Ne Saros ne kuru dağlar; 
Yumdum mu gözlerimi Edirne‟deyim; 
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Kızları gül kokan o güzel yerdeyim. 
Edirne‟de olup da bunları dinlediniz mi, içiniz Tunca gibi kabarı kabarıverir, duygularınız 
Meriç gibi bulanı bulanıverir!.. Bütün bir Ģanlı geçmiĢ, içinizden  Arda gibi koylanı koylanı 
akıp geçiverir. Bir de genç öğrenciler, bir arada, bağlamları çalıp serhat türküleri söylemeye 
baĢladılar mı, onlarla ağız ve gönül birliği edip haykıracağınız tutar: 

Vardar Ovası… Vardar Ovası 
Atlısı geçemez, değil yayası; 
Gönlüm Ģimdi benim sevda yuvası!.. 
Onlar Ģimdi Estergon Kalesi‟ni okuyadursunlar, siz mısralardaki bazı kelimeleri değiĢtirerek 
mırıldanmaya koyulursunuz: 

Edirne Ģehri bu, subaĢı durak; 
Kemirir gönlümü bir hiss-i firak; 
Gideceğim gönlüm ferah, alnım ak; 
Yanıyor gönüller hep bayrak bayrak… 

Nihayet; liseli Ģairlerin geçit resmi baĢlar da, gözlerinizdeki yaĢı kurutur, göğsünüz kabara 
kabara yakın yarının gerçek değerlerini dinlemeye giriĢirsiniz: 

Nazmi Özdündar‟ın “ReĢat Nuri! Nur içinde yat” mısraı ile biten manzumesinden sonra, 
Vildan Beneker; alaca sabahı, geceden gökte kalmıĢ son bir sızıya benzeten Ģiirini okuyuverir. 
Aynur Sümer‟in bir ince kız duygusuyla yazdığı “Teselli” isimli küçük ve olgun Ģiirin son 
mısraı hafızanızda tekrarlanır durur: 
Zaten yaĢamak, sadece sevmektir! 

Bir de Yılmaz Karadit, yine bir genç liseli, kendi mısralarıyla o, Türkiye‟nin her yerinde ve 
her Türk‟ün gönlünde hazır nazır ruh Mustafa Kemal‟e seslenmeye baĢladı mı bir sıcak 
ürperti içinizi sarıverir: 

Lav lav olmuĢ gözyaĢlarım, 
Ağlıyorum. 
Ağlıyor baĢtan baĢa 
Bu vatan ufukları: 
O mavi bakıĢlarının okĢayıĢına 
DoymamıĢ da henüz. 

BaĢka bir öğrenci Ģair Ali Keskin, bu ağlamaklı sese bir içli özlemin derinliğini katınca da 
gözlerimizin doluĢuna göğsümüzün kabarıĢı katılıverir: 

Atını sürerken ne gür çıkardı sesin, 
“Daha der, karıĢırdın rüzgâra, 
Bakardım: Bir anda bin yeredesini 
Yıldızların rengi solardı 
Gözlerinde çakan ıĢıktan. 
Ne kadar ciddiydin, sökerken 
Rütbeni omuzlarından! 
Ne kadar sevinçliydin, 
O, zafer gününde. 
Müjdelerken milletine yeni bir Ģey 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 391



Ne kadar gür çıkardı sesin, 
Kuzeyden dönmeden giderdin güneye, 
Bakardım: Bir anda bin yerdesini. 
Sonra yine Yılmaz Karadit; aydınlığa özlemli, büyüklüğe susamıĢ, genç ve kanmaz ruhuyla 
bu müĢterek sesleniĢe devam eder: 

Gözler genç parıltılı bir yıldız düĢtü ufka; 
Karanlığı çığlık çığlık yırtarak, 
Haykırasım geldi geceye!.. 
Birden bu millî cevherini Mustafa Kemal‟in ateĢinde eritip artıran Atatürk çocuklarının dolan 
gözlerine dalıp kalacağımız sırada, bir baĢka kardeĢlerinin, Yurdakul Tantürk‟ün sesi, 
manzarayı bir mısrala çiziverir: 

Bulutlar eğilmiĢ acılara! 
Ve sonra, birden, aynı ses, hür Türkiye‟nin hür ruhlu çocuğu olarak parlak yarının keskin 
umuduyla dopdolu yükseliverir: 

Atıverin rüzgârı içimden, 
GüneĢ ıĢığınca umut!.. 

Yalnız kendini, yalnız bizi değil; bu mum ıĢığında bütün evreni konuĢturuverir: Üzerinde 
barındığımız yuvarlağın diliyle seslenir: 

Boğazıma kadar acıyla dolmuĢum, 
Kaldıramam insan günahlarını artık; 
Masumların siyah kanından 
Çekilmek istiyorum! 
Atıverin rüzgârı içimden!.. 
Bir hayat dolusu keder, 
GüneĢ ıĢıklarınca umut! 
Dağın pençesine takılmıĢ 
Ġnsanları unutacağım!.. 
Yitirdim günahlarını insanların 
Gök mavisinden, toprak siyahına kadar… 
Boğazıma kadar acıyla dolmuĢum, 
Kaldıramam insan günahlarını artık; 
Sevgisi bol insanların kanıyla 
YeĢermek istiyorum bugün!.. 

Ve bütün bu genç istidatların gerçek Ģairliğe Ģimdiden tırmanmıĢ iki ağabeysi, lise son sınıftan 
Ġsmail Ünsal ve Teoman Aykut, taptaze, dopdolu Ģiirlerini okumaya giriĢtiler mi, büsbütün 
dikkat ve takdir kesiliriz: 

Zira Ġsmail Ünsal‟da, bütün insanlığı saran büyük konuları ince bir terkip kabiliyetiyle içine 
alıveren müjdeli söylenmeler var. “Bir köpükte okyanus rüyası görüyorum” diyebilen bu Ģair 
çocuk, dünya denizinde Haymatlusu bir serseri gemici gibi çırpınıp dururken gönlünde insan 
sevgisinin o denizle beraber nasıl çalkandığını anlatmayı da baĢarabilir: 

Rıhtımlarda gölgem büyüdü, 
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Ben anılarımla Honono‟dayım! 
Ellerim bir Çinli kızın çillerinde! 
Bilirim: 
Dosttan yana kimsem yok, 
Ölsem, öldüğüm duyulmaz; 
Bir günah iĢledim Honono‟da, 
ĠĢlemekle doyulmaz!.. 
BaĢımda arzular tütmeden, 
Ġklimlerin yeĢilini 
Ġsteklerin mavisini severdim, 
Güzelliğim gitmeden… 
Evrende sarhoĢluğum saklıdır: 
Güzele de çirkine de içtiğim gecelerin sarhoĢluğu… 
Ve… Ġçimde arzularca büyük 
Özlem boĢluğu!.. 
Uykular, annemin dizinde kaldı; 
Çocuksu güzelliğim Honono‟da! 
Geceydi dostum bir zaman, 
Sırtımı çevirdim ona da!.. 
Ġnsan, hayattayken ölmeli! 
Ġnsanlar çok garip, 
Anlamıyorlar beni!.. 
Güzelliğim sahillerde, 
Arzularım geçmiĢ mevsimlerde kaldı. 
Durmadan içiyorum, 
Dilim dolaĢıyor artık, 
Kendimi alıyor, dünyadan geçiyorum!.. 

Teoman Aykut Ercilli, o “Yağmurlar yağmayagörsün, saçların düĢüyor gözlerime apansız!” 
diyebilen ve sevdiğinin ellerini “Sımsıcak iki göz yaprağı” diye anlatabilen Ģair çocuk, 
“Çiftlik sattıran allı kumaĢını, satan bohçacı kadından, dünya değer güzel Ġstanbul‟u alan eĢsiz 
Fatih‟e kadar herkesi, derli toplu, derin ve ince anlatmasını baĢarıverir: 

29 Mayıs 1453 
Nesilden nesile Ģan! 
Bizans‟a girdi mübarek zaferiyle 
Sulta Mehmet Han! 
Suların dibinde verdi devirler 
Son nefesini. 
Gemiler yürüdü karadan, 
Yedi kat gök duydu sesini: 
“Ya ben Bizans‟ı alırım ya Bizans beni 
Kostantin‟e söyleyin varın!..” 
Tir tir titriyordu korkusundan, 
Ödü patlamıĢ surların!.. 
Aynı liman içre coĢmuĢ ordu, 
KanatlanmıĢ, sada-yı savletle, levent, yaya. 
Sancağın gölgesi vuran sulardan 
Ezan dinliyor Ayasofya… 

29 Mayıs 1453 
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Gazayı kutluyor mehter. 
Namaza durmuĢ Ayasofya‟da Hadis-i Ģerifteki asker… 
29 Mayıs 1453 

Nesilden nesile Ģan! 
Yeni çağ, girdi dünyaya Mehmet‟imle 
Edirnekapı‟dan!.. 

Edirne Şiirlerinden Bir Demet Daha (Çağlar, 1957b: 22) 

Edirne‟den getirdiğimiz mısraları okumaya devam ediyoruz: 
Meriç‟in yatağı da Türk akınından izdir, 
Meriç‟i de Sakarya kadar hak etmiĢizdir! 
Belki yan gözle bakan gizli düĢman bulunur; 
Her karıĢ toprak için bir damla kan bulunur. 
Bunlar Sinan Köprüsü‟nde yürürken alınmıĢ manzum notlardır. Beraberimde yürüyen genç 
yüzlerde gördüğüm çizgilerin rötuĢsuz-alaminüt fotoğrafları… Suya düĢmüĢ akĢam 
kızıllıkları ve salkım söğüt dalları da bu arada: 

Çatlar ateĢinden bulut saksılar; 
Batı, al bir lale veren bir bahar. 
Suları ürperten bir fısıltı var; 
Eğilip tarihin içer gibiyiz. 

DökülmüĢ âyinden artan badeler, 
SerilmiĢ sulara al seccadeler, 
Üstüne oturan tarihe gider, 
Mazi kıyısına göçer gibiyiz. 
Her gölge, yolcusu karada bir sal; 
Böyle akıp gelen koca bir masal. 
Suya vurup duran mızraptır her dal 
Bir gizli makamı seçer gibiyiz. 
 

Sular diyor: ― Bu hız ne hırs ne hile 
Kirlendik yabancı ayaklarıyle 
Teyemmüm edip Türk topraklarıyle 
Denizlere ak pak geçer gibiyiz. 
AkĢam! Nasıl ektin, ne zaman sürdün? 
Gün, olgun bir tarla, sulara düĢkün. 
Harmanı denizde kurarız bir gün, 
Suda al bir ekin biçer gibiyiz! 

KalmamıĢ dalların dermanı artık; 
Eğilip su içmek zamanı artık. 
Edirne, minare ormanı artık; 
Kubbeden kubbeye uçar gibiyiz… 

Bu mabetler diyarının akĢamında, bütün gündelik kaygılardan, dedikodulardan sıyrılmaya, 
arınmaya niyetleniriz; isteriz ki, bu üç su, baĢımızdan, omuzlarımızdan dökülsün, bizi büyük 
günler için yıkasın, temizlesin: 

Arda, Meriç, Tunca, yeri bıraksa 
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Sağ, sol omuzumdan, baĢımdan aksa, 
Minareler bana eğilip baksa; 
Mahyalar yazsalar alınyazımı… 

CoĢarken fütuhat yıllarıyla ben; 
Yansam bayrakların allarıyla ben. 
Çiğnensem sipahi nallarıyla ben 
Savursalar bu üç suya toruzumu… 

Edirne Lisesini yeni bitirmiĢ bir genç Ģair, Aydın Önen de bu sırada Tunca Köprüsü‟nde 
akĢamı seyretmektedir: 

Yapraklar rüzgâra oyuncak değil, 
Ayna değil artık sular, 
Engin maviliğe bir koyuluk yayılıyor ufuktan… 
Tunca bahçelerinde açan çiçekler gibi 
Rumeli dilberleri. 
Tarlalardan dönüyorlar akĢamüstü, 
Bal dudaklarında bir Rumeli türküsü: 
Edirne‟nin köprüsü taĢtan, 
Sen çıkardın beni baĢtan! 

Edirne‟yi semt semt yeniden anlatmaya, yeniden Edirne sabahına açılıp akĢamında yüzerek 
gecesinde bir kenara çıkmaya kalkarsak; genç Ģairlerin mısralarını taze kır çiçekleri gibi 
toplayıp koklamaya, bu sefer de vakit ayıramayız. Sadede gelelim! 

Büyük Ģehrin havasına girmemiĢ, genç ustaların lüzumsuz etkisi altında kalmamıĢ, hür ve 
kayıtsız, geniĢ ufuklarda kanat alıĢtırmaya koyulmuĢ, yaban güvercini cinsinden bir genç 
kabiliyet düĢünün ve öğrenci Ģair Ġsmail Ünsal‟ın Ģu mısralarını dikkatle dinlemek lütfunda 
bulunun: 

Bir sabah kurĢuni gökyüzünden, 
Tabur tabur geçti yaban güvercinleri. 
ġimale, cenuba, çığlık çığlık… 
DüĢündüm öylece bir an: 
Gün ıĢığı ile varacakları yeri; 
Adaçayı, nane kekik kokan… 

Belirsiz gölgeleri düĢecek 
Denizin acı yeĢiline yer yer: 
Gönüller misali bir olmuĢ kanatlar, 
Bir pembe bulutta keder 
PeĢleri sıra gidecek… 
Ne posta güvercinleri, ne insanları sevenler; 
-Hiçbiri öylesi değil- 
Bunlar boncuk boncuk mavi gözleriyle 
Hürriyeti seçenler… 

Yaban güvercinleriyle Adaçayı‟ndaki sevgilisine selam gönderen mısralarını atlayarak “Bir 
köpükte okyanus rüyası” Ģiirine geçiyorum: 

Yine bir köpükte okyanus rüyası! 
Kotralar vira demir, 
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Sandallar pupa yelken, 
Yüzümü yalıyor Marmara rüzgârları 
Saçlarına dolmuĢ yakamoza gülerken… 
Marmara‟m! Demir atayım en derin yerine, 
Sonra fora edeyim ağlarımı, 
Bir daha bırakmamak üzere, 
Takılsın kederine! 
Sahilinde bir denizkızı görmeliyim, 
Gözleri senin mavinden olsun, 
Yakamozların, saçlarından çalsın rengini; 
Rüzgârların içimize dolsun. 
Ben, kaderin garip çocuğu; 
O, Fatihli bir yabancı. 
Senin bittiğin yerde baĢladı hikâyemiz, Marmara‟m; 
Ġyi bildi Üsküdarlı kadın falcı… 
Görüyoruz Fatihli kızla Ģimdi 
Bir köpükte bir okyanus rüyası: 
Kotralar vira demir, 
Sandallar pupa yelken; 
Yüzümüzü yalıyor rüzgârların 
Dalgalara sarılmıĢ yakamoza bakarken… 

Sıra, yeniden, Teoman Aykut Ercilli‟de… O da bu sene lisenin son sınıfında, mektebinde 
Ģimdiden öteki isimleri unutulmuĢ, herkes onu “ġair” diye çağırıyor. Gerçekten Ģair doğmuĢ, 
Ģair kalmak yolunda! Okuduğu güzel denemelerden birinin adı bile insanı düĢündürmeye ve 
onu tartmaya yetiyor: “Yokluğun, büyüyor!” 

Denizin göbeğinde bir adam, 
Yalnızlığınca hür; 
Bakire karanlıklar ortasında sersefil, 
Seni düĢünür… 

YitirmiĢ mavi aydınlığını, 
Gökyüzü bir boĢ, bir anlamsız; 
Yağmurlar yağmayagörsün, saçların 
Saçların düĢüyor gözlerime apansız… 

Sonra, önünde bölük bölük anılar, 
Bir rüzgâr esiyor, eĢiğinden, 
Edirne Lisesi, beĢinci sınıf, 
Ilık bir yağmur, adamı deli eden…  
Bir hayal, “Unutma” diyor; “KavuĢacağız” diyor 
Sımsıcak iki güz yaprağı elleri, erkekliğim geçiyor gözlerimden deli dolu. 
Camlarda dinleniyor yağmur taneleri. 
Seni düĢünüyorum gürbüz karanlıklarda; 
Ayrılık bıçak gibi… Nolur “Geliyorum” de! 
Çığlık çığlık yırtasım geliyor karanlığı, 
Yokluğun büyüyor beynimde!.. 
Ayrılığın bıçağından kaçarak, beyninde büyüyen yokluğun karanlığına dalıp giden genç Ģair, 
yanan avuçlarını, yanan alnını Meriç Köprüsü‟nde iri taneli yağmura açıp mırıldanıyor: 
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Hep yağmurlar yağsa diyorum, 
Yağmurların Ģairiyim ben! 
Islak ellerin ıĢıyor gecemde 
Apak, küçümen… 

ġarkımızı dinliyorduk ıslak bir gece 
Yağmurlar emziriyordu tenini 
Ak alnımda yazısın, sevdalım, 
Unutamıyorum seni!.. 
Taneler dizilmeyegörsün, 
Parklarda dal uçlarına; 
Sıcaklığını getiriyor yağmurlar 
Çatlak avuçlarıma… 

Ahmet HaĢim‟in hakkı var, biz Ģairler, “Melali anlamayan nesle aĢina değiliz!” değiliz amma 
öyle sevgilinin kapısında Medine dilencisi gibi sızlanıp duran, zalim felekle kahpe talihten 
ağlaya inleye Ģikâyet eden, melankolik Ģiire de artık veda etmiĢiz. “Bu yağan yağmur değildir, 
asuman ağlar bana!” diye beylik mübalağalara sapmıyoruz, her ağıza sakız olmuĢ 
benzetmelere saplanıp kalmıyoruz, fakat yine yağmurda bir gözyaĢı ılıklığı sezinmekten 
kendimizi alamıyoruz: 

Taneler dizilmeyegörsün, 
Parklarda dal uçlarına; 
Sıcaklığını getiriyor yağmurlar 
Çatlak avuçlarıma… 

Bu içli, bu romantik, bu Ģairane hülyalar yanında iĢte birdenbire bir gerçekçi görüĢ, bir tabii 
levha. Bu da Teoman Aykut‟un bir baĢka Ģiiri, ismi Bohçası… Kenar mahallelerin seyyar 
satıcısı Bohçacı Kadın. Güzellere söz atmasını, talihsizlerin falına bakmasını da bilir; arada 

kendi onulmaz derdini de söyleyiverir, ağzı adamakıllı laf yapar: 

Ketenler, basmalar, 
Yünlüler, ipekler; 
Nineler, anneler, gelinler giyer… 

Senin için Ģu, karalı 
Dallı basma, nine! 
ġu pembeyi de al da giydir   
Güzel gelinine! 
Bu ipekli senin için hanım! 
Önümüz yaz;  
Hem sağlam hem de rengi 
Talihin gibi bembeyaz… 

Gözlerinin renginde Ģu basma  
Çok yakıĢacak sana; 
Aç kızım, kısmetin açılsın 
Kocadan yana… 

Ömrünce giy, al, kızım 
Pırıl pırıl her yanı: 
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Beni de unutmazsın; 
Al Ģu çitlik sattıranı! 
Oy!.. Gelinlik kızım öldü; 
Ġçimde bir gizli yara. 
Yarı yarıya ucuz mallarım 
Gelinlik kızlara!.. 
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10. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ 

KULLANIM DÜZEYİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ 

EXAMINING LEVEL OF USE OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES IN 

10TH GRADE STUDENTS ACCORDING TO GENDER 

Doç. Dr. Orhan HANBAY 

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

ÖZET 

Bağımsız öğrenme becerisinin önkoşulu okuma yeterliğidir, denilebilir. Okuma yeterliği ile 
kastedilen, harflerin seslere dönüştürülmesiyle başlayan ve metinden anlam çıkarılarak 
değerlendirmenin yapıldığı karmaşık bir süreç anlaşılmalıdır. Bu süreçte de okuma 
stratejilerinin büyük bir rolü vardır. Okuma stratejileri, belirli bir okuma durumunda, belirli 

bir okuma hedefine ulaşmak için uygulanan bilişsel eylemlerdir. İki ayrı kategoriye ayrılır:  
bilişsel stratejiler ve üstbilşsel stratejiler. Bilişsel stratejiler doğrudan doğruya metne 
müdahale ile ilgiliyken, üstbilişsel stratejiler, söz konusu müdahalenin yönlendirilmesiyle 
ilgilidir. 

Bu çalışmanın amacı, 10. sınıf öğrencilerinde üstbilişsel okuma stratejilerinin cinsiyet 
değişkenine göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda kız ve erkek öğrencilerde üstbilişsel 
okuma stratejisi kullanım düzeylerine, düzeyler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına 
ve kız ve erkek öğrencilerde birinci ve ikinci yabancı dil derslerindeki notlara bakılmıştır. 

Çalışma grubunu Adıyaman (2) ve Mersin (2) illerinde bulunan 4 Anadolu lisesinde öğrenim 
gören 66’sı kız, 56’sı erkek olmak üzere toplam 122 10. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri 

toplama aracı olarak Tuncer (2012)’in Türkçeye uyarladığı Taraban, Kerr ve Rynearson 
(2002) tarafından geliştirilen Metacognitive Reading Strategies Questionnaire (MRSQ) adlı 
25 maddelik 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Birinci ve ikinci yabancı dil ders notları da 
toplanan veriler arasındadır. Bütün bu veriler, 2017-18 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. 
Toplanan verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Ders notlarının 
çözümlenmesinde ise aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak kız ve erkek öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejisi kullanımına ilişkin puan 
ortalamalarının orta düzeyin üstünde olduğu ve kız öğrencilerin puan ortalamalarının erkek 
öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan 
anlamlı olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin lehine olan bu durum hem birinci yabancı dil 
olarak İngilizce hem de ikinci yabancı dil olarak Almanca derslerindeki notlara da kız 
öğrencilerin lehine olacak şekilde yansımıştır. 
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Anahtar sözcükler: Okuma yeterliği, okuma stratejileri, üstbilişsel okuma stratejileri. 

ABSTRACT 

It can be said that the prerequisite for independent learning skill is reading proficiency. What 

is meant by reading proficiency should be understood as a complex process that starts with the 

conversion of letters into sounds and is evaluated by extracting meaning from the text. 

Reading strategies play a major role in this process. Reading strategies are cognitive actions 

applied to achieve a specific reading goal in a specific reading situation. It falls into two 

separate categories: cognitive strategies and metacognitive strategies. Cognitive strategies are 

directly related to text intervention, metacognitive strategies are about directing this 

intervention. 

The aim of this study is to examine the metacognitive reading strategies of 10th grade 

students according to the gender variable. For this purpose, the levels of metacognitive 

reading strategy use in male and female students, whether there is a significant difference 

between the levels, and the grades in the first and second foreign language courses of female 

and male students were examined. 

The study group consisted of a total of 122 10th grade students, 66 girls and 56 boys, studying 

at 4 Anatolian high schools in Adıyaman (2) and Mersin (2). As a data collection tool, a 25-

item 5-point Likert-type scale called Metacognitive Reading Strategies Questionnaire 

(MRSQ) developed by Taraban, Kerr and Rynearson (2002), adapted into Turkish by Tuncer 

(2012), was used. First and second foreign language course grades are also among the 

collected data. All these data were collected in the 2017-18 academic year. Independent 

groups t-test was used to analyze the collected data. In the analysis of the course grades, 

arithmetic averages were calculated. 

As a result, it was seen that the mean scores of male and female students regarding the use of 

metacognitive reading strategy were above the medium level, and the mean scores of female 

students were higher than the averages of male students, and this difference was statistically 

significant. This situation, which is in favor of female students, is reflected in the grades of 

both English as a first foreign language and German as a second foreign language in favor of 

female students. 

Keywords: Reading proficiency, reading strategies, metacognitive reading strategies. 

GİRİŞ 

Günümüz eğitim anlayışını şekillendiren yapılandırmacı yaklaşıma göre eğitimli insan 
denildiğinde bilginin sürekli yenilendiği, belirsizliğin yaşamın bir parçası haline geldiği bu 
çağda, bilgiye başkalarından yardım almadan ulaşabilen, sorun çözebilen ve kendisini yaşamı 
boyunca yenileyebilen bireyler anlaşılmaktadır (Özsoy 2003, 131). 
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Yukarıda aktarılan yeterliklere sahip olması için bir bireyin öncelikle bağımsız öğrenme 
becerisini kazanmış olması gerekir (Bkz. Özden 2002). Bağımsız öğrenme becerisi söz 
konusu olduğunda ise ortaya önkoşul olarak okuma yeterliği çıkmaktadır. Okuma yeterliği ile 
kastedilen, harflerin seslere dönüştürülmesiyle başlayan ve metinden anlam çıkarılarak 
değerlendirmenin yapıldığı karmaşık bir süreç anlaşılmalıdır (Sever1997, 18).  

Bu durumda, okumanın temel hedefinin okuduğunu anlama becerisi olduğu söylenilebilir. 
Okuduğunu anlama sürecinde ise okuma stratejileri büyük öneme sahiptir. Okuma stratejileri, 

okumadan önce, okuma süresince ve sonrasında uygulanan bütün bilişsel eylemleri kapsar 

(Bkz. Hurrelmann 2002). Diğer bir değişle, belirli bir okuma durumunda, belirli bir okuma 

hedefine ulaşmak için uygulanan bilişsel eylemlerdir (Bkz.. Rosebrock & Nix, 2010, S. 60). 
İki ayrı kategoriye ayrılır: bilişsel stratejiler ve üstbilşsel stratejiler.  

Bilişsel stratejiler doğrudan doğruya metne müdahale ile ilgiliyken, üstbilişsel stratejiler, söz 
konusu müdahalenin yönlendirilmesiyle ilgilidir (Bkz. Ehlers 1998, 96.). Metne doğrudan 
müdahale ile ilgili bilişsel stratejileri de iki alt grupta toplamak mümkündür (Bkz. Friedrich & 
Mandl, 2006; Streblow, 2004, S. 286): 

1 Anlama stratejileri  

 Anahtar sözcükleri işaretleme 

 Özet çıkarma gibi 

2 Belleğe alma stratejileri. 

 Önbilgileri canlandırma 

 Yeni örnekler bulma 

 Metinle ilgili sorular sorma gibi 

Üstbilişsel stratejiler ise yukarıda da belirtildiği gibi bilişsel stratejilerin uygulanmasında 
yönlendirici bir işleve sahiptir. Kabaca üç alt grupta ele alınabilir (Bkz. Friedrich & Mandl, 
2006; Streblow, 2004, S. 286): 

1 Planlama stratejileri 

 Metnin okunma amacının belirlenmesi 

 Uygun bilişsel stratejilerin seçilmesi 

2 Kontrol stratejileri 

 Süreç amaca uygun ilerliyor mu? 

3 Düzeltme stratejileri 

 Süreçte sorun olduğunda yeni stratejilerin seçimi ve uygulanması 
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Bağımsız öğrenme sürecinde önemli işleve sahip okuma yeterliği bağlamında üsbilişsel 
okuma stratejilerinin rolü yadsınamaz (Bkz. Streblow, 2004).  

Çalışmanın Amacı 

Yukarıdaki bilgiler ışığında oluşturulan eldeki çalışmanın amacı, 10. sınıf öğrencilerinde 
üstbilişsel okuma stratejilerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 

1 Kız ve erkek öğrencilerde üstbilişsel okuma stratejilerinin kullanım düzeyleri nedir? 

2 Kız ve erkek öğrencilerde üstbilişsel okuma stratejilerinin kullanım düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3 Kız ve erkek öğrencilerde birinci ve ikinci yabancı dil derslerindeki not ortalamaları nedir? 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu Adıyaman (2) ve Mersin (2) illerinde bulunan 4 Anadolu lisesinde öğrenim 
gören 66’sı kız, 56’sı erkek olmak üzere toplam 122 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 
Okulların dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Tablo 1. Okulların Dağılımı. 

 f % 

Okul 1 (Adıyaman) 
Okul 2 (Adıyaman) 
Okul 3 (Mersin) 

Okul 4 (Mersin) 

TOPLAM 

29 

34 

30 

29 

122 

23,8 

27,9 

24,6 

23,8 

100,0 

 

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre dağılımları ise aşağıdaki 
gibidir: 

Tablo 2. Cinsiyet Dağılımı. 

 f % 

Kız 

Erkek 

TOPLAM 

66 

56 

122 

56,1 

45,9 

100,0 

 

Verilerin Toplanması 
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Veri toplama aracı olarak Tuncer (2012)’in Türkçeye uyarladığı Taraban, Kerr ve Rynearson 
(2002) tarafından geliştirilen Metacognitive Reading Strategies Questionnaire (MRSQ) adlı 
25 maddelik 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Birinci ve ikinci yabancı dil ders notları da 
toplanan veriler arasındadır. Bütün bu veriler, 2017-18 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Toplanan verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi tekniği kullanılmıştır. Ders 
notlarının çözümlenmesinde ise aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. 

BULGULAR 

10. sınıf öğrencilerinde üstbilişsel okuma stratejileri kullanım düzeyinin incelendiği bu 
çalışmada toplanan verilerin çözümlenmesinin ardından elde edilen bulgular şu şekildedir: 

Kız ve erkek öğrencilerde üstbilişsel okuma stratejilerinin kullanımına yönelik algı düzeyleri 
aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3. Üstbilişsel Okuma Stratejilerine Yönelik Algı Düzeyleri. 

 Cinsiyet N X 

 Kız 

Erkek 

66 

56 

3,84 

3,58 

 

Tablo 3 incelendiğinde, kız (N=66; X=3,84) ve erkek (N=56; X=3,58) öğrencilerin üstbilişsel 
okuma stratejisi kullanımına ilişkin puan ortalamalarının orta düzeyin üstünde olduğu ve kız 
öğrencilerin puan ortalamalarının erkek öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Kız ve erkek öğrencilerde üstbilişsel okuma stratejisi kullanım düzeyleri arasında anlamlı bir 
farkın olup olmadığına ilişkin yapılan bağımsız gruplar arası t-testi sonuçları da aşağıdaki 
gibidir: 

tablo 4. Bağımsız Grupl Arası T-testi Sonuçları. 

 Cinsiyet N X S t SD p 

 Kız 

Erkek 

66 

56 

3,84 

3,58 

,55 

,52 

2,766 118,2 ,007 

 

Cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin lehine olan puan ortalamalarındaki farklılığın 
istatistiksel açıdan da (t=2,766; p<,05) anlamlı olduğu görülmektedir. 

Kız ve erkek öğrencilerin birinci yabancı dil olarak İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak 
Almanca ders notları da tablo 5’te görüldüğü gibidir: 

Tablo 5. Ders Notları. 
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 Cinsiyet  İngilizce  Almanca 

 Kız 

Erkek 

 77,08 

64,22 

 84,21 

73,76 

 

Tablo incelendiğinde hem birinci yabancı dil olarak İngilizce hem de ikinci yabancı dil olarak 
Almanca derslerindeki notların bu duruma koşut bir şekilde, kız öğrencilerin lehine olduğu 
görülmektedir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak kız ve erkek öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejisi kullanımına ilişkin puan 
ortalamalarının orta düzeyin üstünde olduğu ve kız öğrencilerin puan ortalamalarının erkek 
öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan 
anlamlı olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin lehine olan bu durum hem birinci yabancı dil 
olarak İngilizce hem de ikinci yabancı dil olarak Almanca derslerindeki notlara da kız 
öğrencilerin lehine olacak şekilde yansımıştır. 

Yapılan araştırmalar, üstbilişsel okuma stratejileri ile ilgili olarak başarılı öğrencilerin henüz 
ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıfta zayıf öğrencilerden ayrıştıklarını göstermektedir (Bkz. 
Streblow, 2004). Bu durumda, okuma eğitiminde strateji öğretiminin ilkokulun ilk yıllarında 
başlatılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Böylelikle, bağımsız öğrenme becerisinin önkoşulu olarak ortaya konulan okuma yeterliğinin 
çocuklarda geliştirilmesinin de erken yaşlarda önü açılmış olacaktır. 
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10. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İNGİLİZCE ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYİNİN 
CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF ENGLISH SELF-EFFICIENCY BELIEF LEVEL OF 10th GRADE 

STUDENTS ACCORDING TO GENDER VARIABLE 

Doç. Dr. Orhan HANBAY 

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

ÖZET 

Dil öğretiminde temel hedef bireylerde iletişimsel beceriler geliştirmektir. Bu bağlamda 
bilişsel ve duyuşsal öğrenme alanlarına da gereken önemin verilmesi çok önemlidir. Örneğin 
duyuşsal alan çerçevesinde ilgi, kaygı vb. unsurların yanı sıra özyeterlik kavramı da dikkate 
alınması gereken bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bandura tarafından sosyal öğrenme 
kuramı bağlamında geliştirilen ve güdülenmeyi etkilenen özyeterlik, yeteneklerden çok, bu 
yeteneğe olan inançla ya da yargıyla ilgilidir. Bu nedenle, konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 
bireylerin özyeterlik inanç düzeyleri temel alınır. 

Aktarılan bu bilgiler ışığında şekillenen çalışmanın amacı, 10. sınıf öğrencilerinde İngilizce 
özyeterlik inanç düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda şu iki soruya yanıt aranmıştır: 1 Kız ve erkek öğrencilerde İngilizce öz-yeterlik 

inanç düzeyleri nedir? 2 Kız ve erkek öğrencilerinin İngilizce öz-yeterlik inanç düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

Çalışma grubunu Adıyaman (2) ve Mersin’de (2) bulunan 4 Anadolu lisesinde öğrenim gören 
66’sı kız, 49’u erkek olmak üzere toplam 115 10. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Özyeterlik 
inanç düzeyine yönelik veriler, Yanar ve Bümen (2012) tarafından geliştirilen “İngilizce ile 
ilgili özyeterlik inancı” ölçeği kullanılarak 2017-18 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. 
Toplanan verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre ulaşılan sonuç şu şekilde özetlenebilir:  

Dinleme ve okuma puanlarının konuşma ve yazma puanlarından daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Hem kız hem de erkek öğrencilerde alımlayıcı (okuma ve dinleme) dil alanına 
yönelik özyeterlik inanç düzeyinin üretimsel (konuşma ve yazma) alana göre daha yüksek 
olması dikkat çekicidir. 

Diğer bir sonuç da dinleme ve okuma, başka bir ifadeyle alımlayıcı dil becerilerinde 
istatistiksel açıdan kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılıkların olduğu; ancak, konuşma ve 
yazma, yani üretimsel dil becerilerinde bu farkın istatistiksel açıdan olmadığı anlaşılmıştır. 
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Anahtar sözcükler: Dil öğretimi, duyuşsal alan, özyeterlik inanç düzeyi. 

ABSTRACT 

The main goal in language teaching is to develop linguistic-communicative skills in 

individuals. In this context, it is very important to give due importance to cognitive and 

affective learning areas. For example, within the framework of the affective domain, besides 

the elements such as interest and anxiety, the concept of self-efficacy also emerges as an 

element that should be taken into account. Developed by Bandura in the context of social 

learning theory, self-efficacy (it influences motivation) is more related to belief or judgment 

in that ability rather than ability. For this reason, studies on the subject are based on 

individuals' self-efficacy belief levels. 

The aim of the study, which is shaped in the light of this information, is to examine the 

English self-efficacy belief levels of 10th grade students according to the gender variable. For 

this purpose, answers were sought for the following two questions: 1 What are the English 

self-efficacy belief levels of female and male students? 2 Is there a significant difference 

between the English self-efficacy belief levels of male and female students? 

The study group consisted of 115 10th grade students, 66 girls and 49 boys, studying at 4 

Anatolian high schools in Adıyaman (2) and Mersin (2). Data on self-efficacy belief levels 

were collected in the 2017-18 academic year by using the "self-efficacy belief in English" 

scale developed by Yanar and Bümen (2012). Independent groups t-test was used to analyze 

the collected data. 

The conclusion reached according to the findings can be summarized as follows: 

It was observed that listening and reading scores were higher than speaking and writing 

scores. It is noteworthy that both female and male students have higher self-efficacy belief 

levels in the receptive (reading and listening) language domain than in the productive 

(speaking and writing) domain. 

Another result is that there are statistically significant differences in favor of female students 

in listening and reading, in other words, receptive language skills; However, it was 

understood that this difference was not statistically significant in speaking and writing, that is, 

in productive language skills. 

Key words: Language teaching, affective domain, self-efficacy belief level. 

GİRİŞ 

Öğretimbilimsel açıdan bakıldığında, diğer konu alanlarında olduğu gibi, dil öğretiminde de 
üç öğrenme alanından söz edilebilir:  

 bilişsel alan,  
 psikomotorl alan ve  
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 duyuşsal alan.  

Dil öğretiminde psikomotor alana dilsel-iletişimsel alan denir (Sever 2004).  

Söz konusu üç öğrenme alanından öne çıkanı, dilsel-iletişimsel alandır. Diğer bir deyişle, 
temel hedef, öğrenenlerde iletişim yeterliği geliştirmektir. Dil öğretiminin öncelikli hedefi 

olarak belirtilen dilsel – iletişimsel alan, özünde dört temel dil becerisini kapsamaktadır:  

 dinleme,  

 konuşma,  
 okuma ve  

 yazma.   

Bu durumda, dil öğretiminin hedefinin öğrenenlere dinleme, konuşma, okuma ve yazma 
alanlarında yeterlik kazandırmak olduğu söylenebilir (Demirel, 2004). 

Dil öğretiminde, temel hedef olan iletişim becerilerinin geliştirilmesine yoğunlaşılırken 
bilişsel ve duyuşsal alana da gereken önem verilmeli, her üç öğrenme alanı bütünsel bir 
yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu bağlamda, örneğin duyuşsal alanın öğrenme sürecine katkısı 
yadsınamaz. 

Duyuşsal alanın kapsamı içerisinde güdülenme, kaygı, ilgi, istek vb. kavramlarla birlikte, 
özyeterlik kavramı da önemli bir yer tutar. Özyeterlik kavramı, son 15-20 yılda eğitim ve 
psikoloji alanlarında yoğun ilgi görmektedir. (Scherbaum ve diğ. 2006).  

Bandura tarafından sosyal öğrenme kuramı bağlamında geliştirilen özyeterlik kavramı, 
bireyin çevresinde olup bitenlerle ilgili olarak etkili olabilecek şekilde bir edimi başlatıp 
sonuç alıncaya kadar sürdürebileceğine olan inancı olarak tanımlanmaktadır (Bandura 1994; 
akt. Yıldırım ve İlhan 2010, 302).  

Güdülenmeyi etkileyen özyeterlik, yeteneklerden çok, bu yeteneğe olan inançla ya da yargıyla 
ilgilidir (Akkoyunlu ve diğ., 2005; Zimmerman 1995). Bu nedenle, konuyla ilgili yapılan 
çalışmalarda bireylerin özyeterlik inanç düzeyleri temel alınır. 

Yukarıda aktarılan bilgiler ışığında şekillenen çalışmanın amacı, 10. sınıf öğrencilerinde 
İngilizce özyeterlik inanç düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki iki soruya yanıt aranmıştır: 

1 Kız ve erkek öğrencilerde İngilizce özyeterlik inanç düzeyleri nedir? 

2 Kız ve erkek öğrencilerinin İngilizce özyeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir fark var 
mıdır? 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 
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Çalışma grubunu Adıyaman (2) ve Mersin’de (2) bulunan 4 Anadolu lisesinde öğrenim gören 
66’sı kız, 49’u erkek olmak üzere toplam 115 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Okulların 
dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Tablo1. Okulların Dağılımı. 
 f % 
Okul 1 (Adıyaman) 
Okul 2 (Adıyaman) 
Okul 3 (Mersin) 
Okul 4 (Mersin) 
TOPLAM 

28 
30 
29 
28 

115 

24,3 
26,1 
25,2 
24,3 

100,0 
 

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre dağılımları ise aşağıdaki 
gibidir: 

Tablo2. Cinsiyet Dağılımı. 
 f % 
Kız 
Erkek 
TOPLAM 

66 
49 

115 

57,4 
42,6 

100,0 
 
Verilerin Toplanması 

Özyeterlik inanç düzeyine yönelik veriler, Yanar ve Bümen (2012) tarafından geliştirilen 
“İngilizce ile ilgili özyeterlik inancı” ölçeği kullanılarak 2017-18 eğitim-öğretim yılında 
toplanmıştır.  

Verilerin Çözümlenmesi 

Toplanan verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi tekniği kullanılmıştır. 

BULGULAR 

1 Kız ve erkek öğrencilerde İngilizce özyeterlik inanç düzeyleri aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3. Özyeterlik İnanç Düzeyleri. 
 Cinsiyet N X 
Okuma Kız 

Erkek 
66 
49 

3,49 
3,14 

Yazma Kız 
Erkek 

66 
49 

2,96 
2,74 

Dinleme Kız 
Erkek 

66 
49 

3,32 
2,92 

Konuşma Kız 
Erkek 

66 
49 

2,94 
2,65 

 
Yukarıdaki tablo incelendiğinde, dinleme (kızlar, 3,32; erkekler, 2,92) ve okuma (kızlar, 3,49; 
erkekler, 3,14) puanlarının konuşma (kızlar, 2,94; erkekler, 2,65) ve yazma (kızlar, 2,96; 
erkekler, 2,74) puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuç 
aşağıdaki grafikte daha net bir şekilde görülebilir: 
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Grafik 1: Kız ve erkek öğrencilerin özyeterlik puan ortalamaları. 

Bu durum, kız ve erkek öğrencilerin alımlayıcı (okuma ve dinleme) dil alanına yönelik 
özyeterlik inanç düzeylerinin üretimsel (konuşma ve yazma) alana göre daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. 

2 Kız ve erkek öğrencilerin İngilizce özyeterlik inanç düzeyleri arasındaki farklılık ile ilgili 
bulgular aşağıdaki gibidir: 

Tablo 4. Özyeterlik İnanç Düzeyleri T-testi Sonuçları 
 Cinsiyet N X S t SD p 
Okuma Kız 

Erkek 
66 
49 

3,49 
3,14 

,67 
,51 

3,128 113 ,002 

Yazma Kız 
Erkek 

66 
49 

2,96 
2,74 

,70 
,51 

1,891 113 ,061 

Dinleme Kız 
Erkek 

66 
49 

3,32 
2,92 

,66 
,64 

3,221 105 ,002 

Konuşma Kız 
Erkek 

66 
49 

2,94 
2,65 

,82 
,80 

1,850 105 ,067 

 
Tablo 4 incelendiğinde, dinleme (t = 3,221; p < 0,05) ve okuma (t = 3,128; p < 0,05) 
becerilerinde istatistiksel olarak kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılıkların olduğu 
görülmektedir. Ancak, konuşma (t = 1,850; p > 0,05) ve yazma (t = 1,891; p > 0,05) 
alanlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

SONUÇ 

Elde edilen bulgulara göre ulaşılan sonuç şu şekilde özetlenebilir:  

Dinleme ve okuma puanlarının konuşma ve yazma puanlarından daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Hem kız hem de erkek öğrencilerde alımlayıcı (okuma ve dinleme) dil alanına 
yönelik özyeterlik inanç düzeyinin üretimsel (konuşma ve yazma) alana göre daha yüksek 
olması dikkat çekicidir. 

0
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2
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4

Dinleme Konuşma Okuma Yazma

Kız Erkek
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Diğer bir sonuç da dinleme ve okuma, başka bir ifadeyle alımlayıcı dil becerilerinde 
istatistiksel açıdan kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılıkların olduğu; ancak, konuşma ve 
yazma, yani üretimsel dil becerilerinde bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Alımlayıcı (okuma ve dinleme) dil becerilerinin üretimsel (yazma ve konuşma) becerilerden 
daha fazla puana sahip olması ve kız öğrencilerin alımlayıcı alanda yüksek puan almalarının 
nedenleri ayrıca ele alınabilecek araştırma konuları olarak ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Düşünceyi; kısa, öz, çarpıcı ve kolay hatırlatır bir şekilde ifade eden özlü söz olarak 
açıklanabilecek olan “vecize”, Türkçe Sözlük‟te “Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa 
ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, ülger, 
kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto” olarak tanımlanmaktadır. Türk edebiyatında “özlü 
söz” başlığı altında değerlendirilebilecek “özdeyiş, atasözü, aforizma, darb-ı mesel, kelâm-ı 
kibar, mısra-ı berceste” gibi ifadelerden genellikle aforizma ile vecizenin birbirine eş 
tutulduğu görülmektedir. Vecize, şekil bakımından kısa olmasına rağmen tıpkı atasözleri gibi 
bir fikri, bir nasihati oldukça uzun ve derin anlamlarıyla bünyesinde muhafaza eder. 
Vecizelerin atasözlerinden farkı ise söyleyeninin belli olmasıdır. 

Vecizelerin, Batı edebiyatında oldukça iltifat edilen bir tür olduğu söylenebilir. Türk 
edebiyatında ise roman, hikâye, şiir, makale, deneme gibi muhtelif türlerde çokça eser veren 
isimlerden pek azı müstakil olarak vecize türünde eser vermiştir. Bu isimlerin başında akla ilk 
Cenap Şahabettin gelir. Onun 1918 yılında yayımlanan Nesr-i Harp Nesr-i Sulh ve Tiryaki 
Sözleri adlı kitabında numaralandırılmış olan 361 vecizesi yer alır.  

Edebiyatımızda müstakil olarak vecize türünde eser vermiş bir diğer isim ise bu çalışmada ele 
alınan Mehmet Cemil [Pekyahşi]‟dir. Mehmet Cemil‟in vecizeleri 1919-1922 yılları arasında 
Vecizeler adıyla dört ayrı kitap halinde Arap harfleri ile yayımlanır. Her bir kitapta farklı 
sayılarda vecizeler bulunmak üzere toplam 1255 adet vecize bulunmaktadır. Birinci Kitap‟ta 
Cenap Şahabettin‟in, İkinci Kitap‟ta Dr. Rıza Tevfik‟in iltifatnâmesi yer alır.  

Mehmet Cemil‟in Vecizeler üst başlığı altında Birinci Kitap, İkinci Kitap, Üçüncü Kitap ve 
Dördüncü Kitap adıyla yayımladığı eserlerindeki vecizeleri; aşk, kadın-erkek ilişkileri, 
evlilik, dinî konular, sosyal, siyasi, ahlaki meseleler, dil, kültür, sanat ve edebiyat gibi çok 
geniş bir yelpazededir. Bu çalışmada, henüz Latin harflerine aktarılmayan Mehmet Cemil 
[Pekyahşi]‟nin vecizelerinden bahsedildikten sonra Birinci Kitap üzerinde durularak 
vecizelerden örnekler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Edebiyatı, Mehmet Cemil Pekyahşi, vecize, aforizma. 

ABSTRACT 

Concise words that express a thought in a short, concise, striking and easy to remember way 
are called aphorisms. In the Turkish Dictionary, it is defined as “a concise word, ülger, 
kalamıkibar, aphorism, motto, which describes a thought, a feeling, a principle in a short and 
precise way, and is generally known by whom it is said”. It is seen that “vecize” and 
“aphorism” are often equated with expressions such as “saying, proverb, aphorism, darb-ı 
mesel, kalam-ı polite, verse-ı berceste”, which are generally considered as “concise words” in 
Turkish literature. Although the aphorism is short in form, it preserves an idea, an advice, 
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with its long and deep meanings, just like proverbs. The difference between aphorisms and 
proverbs is that the speaker is clear.  

It can be said that aphorisms are a highly complimented genre in Western literature. In 
Turkish literature, there are many names who produce works in various genres such as novels, 
stories, poems, articles, essays. However, very few of these names have produced works in 
the type of aphorisms independently. At the beginning of these names, Cenap Şahabettin 
comes to mind first. In his book Nesr-i Harp Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri, which was 
published in 1918, there are 361 aphorisms. 
Mehmet Cemil [Pekyahşi], who is discussed in this study, is another name who wrote a work 
in the type of aphorism independently in our literature. Mehmet Cemil's aphorisms were 
published in Arabic letters in four separate books between 1919 and 1922. There are 1255 
aphorisms in total, with different numbers of aphorisms in each book. In the First Book, 
Cenap Şahabettin, In the Second Book, Dr. Riza Tevfik's compliment is included. 
Mehmet Cemil has published four books, namely the First Book, the Second Book, the Third 
Book and the Fourth Book. Aphorisms in these books; it covers topics such as love, male-
female relations, marriage, religious issues, social, political, moral issues, language, culture, 
art and literature. In this study, after mentioning the aphorisms of Mehmet Cemil [Pekyahşi], 
which have not yet been translated into Latin letters, examples will be given by emphasizing 
the First Book. 

Key Words: New Turkish Literature, Mehmet Cemil Pekyahşi, vecize, aphorism. 
 

GİRİŞ 

Hayata yön veren işaret levhaları olarak da değerlendirilebilecek olan “vecizeler genellikle tek 
bir hüküm cümlesinden oluşur. Vecizelerin konusu genellikle insan, toplum sorunları, hayatın 
anlamı, varlığın amacı gibi sosyal ve felsefî içeriklidir. Vecize söylemede cümlelerin parlak, 
etkili, meramı ifade edecek yoğunlukta olmasına dikkat edilir ve etkiyi artırabilmek için 
uygun düşmüş tezatlara, nüktelere de yer verilebilir” (Çetin, 2006: 228).  

Türk edebiyatında; roman, şiir, hikâye, deneme gibi çeşitli edebî türlerde kaleme alınmış pek 
çok müstakil eser bulunmaktadır. Romancı kimliği ile ön plâna çıkan birçok yazarın, diğer 
taraftan şiir, deneme, hikâye de yazdığı bilinmektedir. Yine şiirleriyle ün kazanmış şairlerin 
ise hikâye veya roman yazdığı sır değildir. Fakat edebiyatımızda pek az kalem erbabının 
vecize türünde eser verdiğini söylemek yanlış olmaz. Bunların başında akla ilk gelen isim 
Tiryaki Sözleri adlı müstakil vecize kitabıyla da tanınan Cenap Şahabettin‟dir.  

Bu noktada, Türkçe Sözlük‟te (TDK) “Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir 
biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, 
kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto” olarak tanımlanan vecize/özdeyiş hakkında Cenap 
Şahabettin‟in kaleme aldığı Vecize Edebiyatı (1927) başlıklı yazısı kayda değer 
görünmektedir. Ediplerin çoğunun vecizeleri hor gördüğünü söyleyen Cenap, yeryüzünde 
söylenmemiş ve düşünülmemiş fikir kalmadığını, dolayısıyla artık her vecizenin bir kere daha 
ısıtılmış temcit pilavını hatırlattığını söyler. Cenap‟a göre Hz. Süleyman‟dan Hippolyte 
Taine‟e, Platon‟dan Napoléon Bonaparte‟a kadar büyük adamların vecize edebiyatına büyük 
katkıları olmuştur. Ona göre vecize edebiyatının asaletli bir şeceresi vardır. Beş bin kadar 
sene evvel Hz. Musa, Sina Dağı‟nda ilk vecizeleri söylemiştir. Filistin toprakları zengin bir 
vecize mezrası olmuştur. Araplar nezdince vecize edebiyatı ayet ve hadislerden sonra en 
muhterem kelam mevkiini almıştır.  Orta çağda bütün ışık kaynakları ile beraber vecize 
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edebiyatı da karanlığa düşmüş ve yeniden uyanmak için Rönesans denilen uyanış devrini 
beklemiştir. 

Atasözleri ile vecizelerin birbiriyle karıştırıldığını söyleyen Cenap, bunların aralarındaki 
farkları açıklar. Atasözlerinin çoğu kafiyelidir ve kafiyeleri yardımıyla hafızaya kazınır. 
Bazıları da aruz vezniyle yazılır. Anlam bakımından ise atasözlerinin genelinde “malumu 
ilam” tatsızlığı vardır. Ciddi ve metin bir esasa dayanmadıkları için atasözleri arasında çelişki 
bile görülür. Mesela atasözlerinden “Sona kalan dona kalır”, acele olmayı tavsiye ederken 
“Sabreden derviş muradına ermiş” meseli ise aksini telkin eder. Yine biz Türkler “Sayılı 
koyunu kurt kapmaz” derken Fransızlar bilakis “Sayılı koyunu kurt kapar” derler. Oysa 
gerçek manada kurt koyunu kapacağı zaman sürünün sayılı yahut sayısız olması ile 
ilgilenmemektedir.  

Atasözleri hakkındaki kanaatlerini ifade eden Cenap‟ın vecizeler hakkında söylediği şu sözler 
dikkat çekicidir:  

“Ta‟dâd ettiğim bu darb-ı emsâl evsafının vecizelerde hilafını buluruz. Vecize muharriri 
irticalden müctenibdir; her yazdığı bir kalp ve ruh mütehassısı gibi gerek nefsini ve gerek 
etrafındaki beşer numunelerini kemal-i dikkatle istiksâdan sonra ibda eder; muhitindeki seciye 
ve ahlak manzaralarını layıkıyla tahlil ve muayene etmedikçe fikrini kâğıt üstüne yatırmaz. 
Efkâr ve hissiyat âlemlerinde de müstesnasız kaide olmadığını bilir ve bunun için sözlerinin 
çoğunu bir hisse-i ihtiyat ve basiret olmak üzere bazı elfaz-ı ta‟dîliye katiyet ve mutlakıyetten 
çıkarır. Vecize bilhassa göregen bir zekânın intibâatını ifade edecektir; bu cihetle vecizelerde 
her şeyden ziyade hisse-i müşahede buluruz. Vecize muharriri ince tahakkümü istihkar etmez, 
fakat tahakküm hürmetine hakikatini feda ettiği de görülmemek lazım gelir. Zira kuvvetlerini 
vecizeler ale-l-husûs nefs-ül-emr ile muvafakatlerinden alırlar. Onlarda hisse-i tahakküm 
ancak ifadede zarafet getirmesi itibariyle şayan-ı kabuldür. Unvanından anlaşılacağı üzere her 
vecizenin son derecede mûciz olması şart-ı azamdır; bundan başka vesait-i tebliğiyede 
mümkün olduğu kadar iyi intihab edilmiş olmalıdır. İcmâl veya tashih kabul eden bir cümleye 
vecize adı veremeyiz. Vecize bir eser-i sanat olduğuna göre hakikatin münâdîsi yahut ahlakın 
hadimi olmak gibi davaları tazammun etmez, fakat görebildiği galatat ve seyyiatı ifşa etmesi 
itibariyle bir mülhem-i hak ve fazilet olabilir” (Cenap Şahabettin, 1927).  

Vecizeler hakkında yukarıdaki kanaatlerini bildiren Cenap sözü tekrar “Söylenmemiş söz 
yahut düşünülmemiş fikir kalmadığı” bahsine getirir. Ona göre bu iddia doğru olsa bile artık 
düşünmeye lüzum görmeyecek ve ilelebet susacak değilizdir. Herkes aklının erdiği ve dilinin 
döndüğü kadar düşünmek ve söylemekle fıtraten mükelleftir. Fikirlerin ve sözlerin artık 
kalmadığı rivayeti dimağlarımızın ve dillerimizin tembelliğinden doğmuştur. 

Cenap nazarında vecizenin en kısa tanımı şöyledir: “Vecize öyle sanıyorum ki ez cümle şu 
şeraiti cami olmakla mükelleftir: Hakayıka mutabakat, azami derecede icaz, bedâyîlik, zülf-i 
yare dokunaklılık, ince bir görüşe delalet” (Cenap Şahabettin, 1921). 

Cenap Şahabettin‟in vecizeler hakkında bu genel değerlendirmeleri içeren ve yukarda 
değinilen Vecize Edebiyatı adlı makalesi dışında, Mehmet Cemil‟in vecizelerine dair üzerinde 
durulması gereken iki yazısı daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Mehmet Cemil‟in Vecizeler 
kitabına yazdığı takrizdir. Söz konusu takrize atfen “Kitabıma vecizeler unvanını vermeye 
cüret edişim Cenap Beyefendi‟nin sernâme-i iftihar ittihâz eylediğim mektubunda bu tabiri 
isti'mâl buyurmalarındandır” diyen Mehmet Cemil Cenap‟ın “Kadıköy 18 Ağustos 1917” 
tarihli mektubunu “Üstâd-ı edeb ve hikmet Cenap Şahabettin Beyefendi'nin iltifatnâmeleridir” 
takdimiyle sunar (1918: 3).   
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Cenap, defteri baştanbaşa büyük bir dikkatle okumuş ve Mehmet Cemil'in “bedbin” olduğu 
kanaatine varmıştır: “Bendeniz de işte itiraf ediyorum pek nikbin değilim. İkimiz de inanınız 
aynı sahil-i hayattayız: Şu kadar var ki sizin kaş çatarak baktığınız hadiseye ben gâh göz 
yumarım gah tebessüm ederim; fakat her halde kirpiklerim yaşlanır” (1918: 4).  Cenap 
vecizelerin her okuyucuyu memnun edeceğini düşünmez. Bu da eserin kıymetinin en büyük 
delilidir.  Zira herkesin hoşuna gidecek belki “hoş şeyler”dir, fakat hiçbir zaman “doğru 
şeyler” değildir.  

Cenap mektubunu “Vecizelerinizin birçoğunu bir veya birkaç cümle-i tefsiriye ile müzeyyel 
gördüm: Bu tetimmeler zevkime tevâfuk etmedi. Cümle-i hikemiye mesela mabedler gibi 
biraz loş olmalı… İnsanlar hak ve hakikati pek parlak ziya içinde görmek istemezler, 
gözlerine batarsa hak ve hakikate tahammül edemezler. Bâki ihlas tam efendim” (1918: 4) 
diyerek bitirir. 

Cenap‟ın Mehmet Cemil‟in vecizelerine dair yazdığı diğer makale ise Yeni Kitaplar Alev – 
Vecizeler (1921: 3) başlığını taşır. Bu yazısında Mehmet Cemil‟in Vecizeler‟inin üçüncü 
kitabından bahseden Cenap, Mehmet Cemil‟i “vecize mütehassısı” olarak nitelendirir. Ona 
göre bir vecizenin esasları şu şekilde özetlenebilir: Gerçeklere uygun olması, belagate uygun 
olacak şekilde son derece düzgün ve etkileyici bir ifade biçimi taşıması, görülmemiş, 
duyulmamış ve yeni söylenmiş olması yanında ince bir bakış açısıyla zülfüyâre 
dokunabilmesidir. Cenap‟a göre bu şartları sağlamayan sözlere ancak “cümle” denilebilir. 
Yazar, bütün bunlar göz önüne alınınca Mehmet Cemil‟in vecizelerinin çoğunun cümle 
olduğunu söyler. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Edebiyatımızda müstakil olarak vecize türünde eser vermiş bir diğer isim ise bu çalışmada ele 
alınan Mehmet Cemil [Pekyahşi]‟dir. Mehmet Cemil hakkında Hakkı Tarık Us‟un Elli Yıl adlı 
eserinde şu bilgiler yer alır: 

“Düyûn-i Umûmiyye nazırlıklarında bulunmuş 
Malatyalı Ömer Avni Efendi‟nin oğlu; 1865‟de 
Saraybosna‟da doğuyor. Harbiye mektebinin ikinci 
sınıfında seferiye dersinden 45 yerine 32 aldığı için 
uğradığı yeis kendisini şiire kaptırıyor. Zaten babası 
da yeni yılı kutlayan yazılarını Bosna‟nın vilâyet 
gazetesinde bastırmış, oğlunu kılıçtan çok kaleme 
teşvik etmiştir. Bu meyli, Bursa‟da babasının 
ahbaplarından Hersekli Arif Hikmet şiddetlendirmiş, 
o vasıtayla Muallim Naci‟yi tanıyıp hukuktaki 
edebiyat derslerini dinlemeye başlamıştır. Mehmet 
Cemil, Rami‟de şimdi oturduğu evin en büyük 
bahtiyarlığını Naci‟nin Şeyh Vasfi ve Hüseyin Suad 
Yalçın‟la, birlikte bir gün misafir gelmelerinden 

ibaret sayar. 

Mehmet Cemil‟in felsefe merakı bundan sonra başlar. Zerre‟lerden, Nazm ü Nesr‟inden, 
tercüme romanlarından sonra manzum bir Şekvâ-yı Rûh yazmasına rağmen manzum 
yazmaktan soğumuş ve artık bir vecizeler muharriri olmuştur. Vecizelerinin dört kitabını Lö 
Panse dön Türk adıyle çıkarılmış Fransızca 8 risale tamamlar, Fransızca gazetelerde, edebî, 
felsefî makaleleri, hal tercümeleri çıkan sayılı Türk muharrirlerinden biri de Mehmet 
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Cemil‟dir. Şukka adıyla 1909‟da bir de gazete çıkarmış ve millî davalarımızı o zaman da 
hararetle müdafaa etmiştir. Hâlâ, her gün birer ikişer ikişer vecizesiyle Türk okuyucularını 
düşündürüp aydınlatmaktan hiçbir yorgunluk duymuyor (Us, 2019: 54-55). 

 

Mehmet Cemil‟in vecizeleri 1918-1922 yılları arasında Vecizeler adıyla dört ayrı kitap 
halinde Arap harfleri ile yayımlanır. Her bir kitapta farklı sayılarda vecizeler bulunmak üzere 
toplam 1255 adet vecize bulunmaktadır. Birinci Kitap‟ta Cenap Şahabettin‟in, İkinci Kitap‟ta 
Dr. Rıza Tevfik‟in iltifatnâmesi yer alır. Kitapların genel özellikleri şöyledir:  

Birinci Kitap’ın dış kapağında “1334”, iç kapağında “1336” tarihi yazılıdır. Mukaddimeden 
sonra Cenap Şahabettin imzalı bir mektup yer alır. Eser 100 sayfadan oluşmakta olup içinde 
numaralandırılmış 608 vecize vardır. 

İkinci Kitap “1335-1919” tarihlidir. Mukaddimeden sonra Dr. Rıza Tevfik‟in bir mektubu yer 
almaktadır. Numaralandırılmış şekilde toplam 229 vecize yer alan eser 36 sayfadan 
oluşmaktadır. 

Üçüncü Kitap “1337-1921” tarihlidir. Esere mukaddimeden önce üç ayrı iltifatnâmeye yer 
verilmiştir.32 sayfadan oluşan bu üçüncü vecizeler kitabında 194 özdeyiş bulunmaktadır. 

Dördüncü Kitap ise “1338-1922” tarihlidir. Eserde “Medresetü'l-mütehassısîn ve Darülfünûn 
müderrislerinden Şemsettin Beyefendi’nin iltifatnâmesi” yer almaktadır. 32 sayfadan oluşan 
Dördüncü Kitap‟ta numaralandırılmış bir şekilde 224 vecizeye yer verilmiştir. 

Çalışmamıza konu olan Birinci Kitap‟ın kapağında şu bilgiler yer alır: 
 

VECİZELER 
Mehmet Cemil 

Dârü‟l Hilâfeti‟l-Aliyye Medresesi Kısm-ı Evvel Tarih Muallimlerinden 
Şehzadebaşı Evkâf-ı İslâmiye Matbaası 

1336 

Mehmet Cemil‟in Vecizeler Birinci Kitap adlı eseri kısa aşağıda Latin harflerine aktarılarak 
verilen kısa bir mukaddime ile başlamaktadır:  

“Kitabıma vecizeler unvanı vermeye cüret edişim Cenap Beyefendi‟nin sernâme-i iftihar 
ittihaz eylediğim mektubunda bu tâbiri istîmal buyurmalarındandır. 

Cümlelerin içinde az çok iyileri varsa bunları Rıza Tevfik Beyefendiyle Darülfünûn 
müderrislerinden Ferit Beyefendi‟nin ve kitapta münderic iltifatnâme muharrirlerinin 
gösterdikleri tergîbkâr teveccühe, en ziyade Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi Hazretleri‟nin 
cihan-kıymet iltifatlarına medyûnum. 

Kitabımın içinde bazı zevâtın hoşuna gitmeyecek cümleler zuhûr ederse bunlar müşârün-
ileyhim hazerâtının manzuru olmadık kısımdandır; uygun düşmemeleri müşârün-ileyhim 
zevkinde ve nukât-ı nazarındaki noksana tabii matuf olamaz. Ve minellahi‟t tevfik” (1918: 3). 
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Ardından Cenap Şahabettin‟in Mehmet Cemil‟e vecizelerden dolayı gönderdiği mektuba, 
“iltifatnâme” adıyla yer verilmiştir: 
“Üstâd-ı Edep ve Hikmet Cenap Şahabeddin Bey Efendi‟nin iltifatnâmeleridir:  

Kadıköy 18 Ağustos 333 
Aziz meslektaşım efendim:  

Defter-i mülahazâtınızı baştan başa kemâl-i dikkatle okudum. 

Ve hükmetmekte gecikmedim ki siz „bedbînsiniz‟. Bendeniz de işte itiraf ediyorum, pek 
nikbîn değilim. İkimiz de inanınız aynı sâhil-i hayattayız: Şu kadar var ki sizin kaş çatarak 
baktığınız hadiseye ben kâh göz yumarım kâh tebessüm ederim; fakat her halde kirpiklerim 
yaşlanır. 
Sizde mâil-i istiklal bir ruh ve meftun-ı fezail bir vicdan hissediyorum. Fakat yaşınız her kaç 
olursa olsun zannediyorum ki, bir “tüccar-ı bedîde-i hayat”  değilsiniz. Acaba biraz münzevi 
ve muhteriz mi yaşadınız. 

Sözlerinizi dinleyen öyle hisseder ki, sizin hayatta bir hayaliniz varmış; ona bütün 
kuvvetinizle el uzatmış lakin yetişememişsiniz. […] Gururu sevmiyorsunuz, riyâyı 
sevmiyorsunuz, fenaları ise bahse bile layık görmüyorsunuz. Köşe-i tecridinizden afâka bir 
adese-i iğbirâr ile bakmışsınız. Sözlerinizin her karîyi memnun edeceğini zannetmiyorum. Ve 
şüphesiz kıymetinin büyük bir delili budur. Herkesin hoşuna giden belki “hoş şeyler”dir, fakat 
hiçbir zaman “doğru şeyler” olamaz. Hem de siz ârif-i hikmetsiniz bilirsiniz ki sa‟y bir vazife, 
muvaffakiyet bir imtiyazdır: Çalışmak bizden tevfîk Allah‟tan. 

„Vecize‟lerinizin birçoğunu bir veya birkaç cümle-i tefsiriye ile müzeyyel gördüm: Bu 
tetimmeler zevkime tevâfuk etmedi. Cümel-i hikemiye mesela mabetler gibi biraz loş 
olmalı… İnsanlar hak ve hakikati pek parlak ziya içinde görmek istemezler, gözlerine batarsa, 
hak ve hakikate tahammül edemezler. Bâkî ihlâs tam efendim” (1918: 3-5). 

Cenap‟ın mektubundan sonra bir de “Medresetü‟l-mütehassısîn müderrislerinden Cevdet 
Efendi Hazretleri‟nin” bir mektubu yer alır.  20 Ağustos 333 tarihli adı geçen mektupta 
Mehmet Cemil‟in vecizelerinden övgüyle bahsedilir. 

Bundan sonra 1‟den başlamak üzere numaralandırmış toplam 608 vecize yer almaktadır. Bu 
vecizeler muhteva itibariyle oldukça çeşitli ve geniş bir yelpazededir. Söz konusu vecizeler 
hakkında genel bir kanaat oluşturabileceği düşüncesiyle örnek olması bakımından birkaç 
vecizeyi kitaptaki numaralarına sadık kalarak harfleriyle alıntılamak faydalı olacaktır: 

37- Aman Yarabbi ahiret ne sevimsizdir ki kâinata bedel tuttuğumuz kimselerin de o tarafa 
gitmiş olması bizi oraya biraz ısındıramıyor.  
39- Yatmaktan yorulmuş tarafımı dinlendireyim de öyle kalkayım diyerek tekrar uykuya 
dalarız; işimize elveren şeylerde kendimizi aldatırız: Nerede kaldı başkasını… 

47- Hülya kurmak da nimet-i ilahidir: Ağrıdan kederden hiddetten âzâde bulunduğuna 
delildir. 

48- Muhataradan kaçıyor, menfâate koşuyoruz; Allah bunun tersine takdir etmemiştir; demek 
ki mukadderse bile ef‟âlimiz ma‟kul bir surette mukadder. 

53- Fırsat bulan satıcı, müşteriye karşı müntakim düşman gibidir; biri hayata biri servete 
suikast eder. 
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54- Gece genç ve güzel görünene inanma! Bir de gündüz gözüyle gör; mevhûm ve mustalah 
ibâreler gece güzelini andırır.  

55- Şu nüshayı suya koy! Evdekilere birer yudum içir! Kayıp eşyayı kim çaldıysa derhal 
şişmeye ve bir saat sonra patlamaya başlar; bu masalı safderûnlar için icâd etmişler, aynı 
zamanda da dine ne büyük hürmetsizlik davet etmişler.  

64- Eğer beyefendinin kibri odacınınkiyle mütenasip olsa yanına secdesiz girilmezdi.  

68- Doktorların ücreti neticede verilmek âdet olsa zavallılar zengin olamazlardı. 

82- Ümit olunan şey zâyi oldu mu eldeki bir nimet kayıp edilmiş gibi olur; demek ki ümit 
etmek tasarruftur.  

101-Bir gün evvel kemal-i muhabbetle öptüğümüz kuzunun gözlerini ertesi günü kemal-i 
iştihâ ile yeriz; vefâmız o kadar süreksizdir. 

104-Cahil bir şey bilmeyen değil i‟tikâdât-ı bâtılasıyla terakkiye mâni olandır. 

107-Edânîden iyilik talep etme! Bin türlü seyyiatları zuhurunda ağız açamazsın; namerde 
muhtaç olmak korkusunun asıl manası budur. 

120-İnsanın gözünden, kulağından, ağzından, burnundan, derisinden çıkan şeyler hep iğrenç; 
bu kusurlara mukabil bir meziyeti var; o da ağzından çıkan tatlı sözlerdir. 

121-Bazı muallimin ders tekrar ederken coşkunluğu hamiyetten ziyade şâkirdanın uykusunu 
dağıtmak içindir; mamafih bu da hamiyettir. 

169-Köylünün zurnayı musikiye tercihi tabiatsızlığından değil zurnanın sevgili köy hatıratını 
uyandırmasındandır.  

171-Ehl-i aşk ve muhabbet çok iltimas-perverdir; ne kadar ahmak olsa güzeli kabil-i hitap 
görürler. 

193-Hakikati söylemek kifayet etmez; hüsn-i beyan ile hakikati sevdirmesini bilmeli: İşte 
edebiyatın lüzum ve fevaidi. 

215-Ahireti istememek iman noksanından olmayabilir. Bilmedik yere azimet isteksizliği. 

221-Toprak çalışmadan vermiyor; fakat çekilen emeğin beş on misli veriyor; yani ruy-ı 
zeminde maîşet külfeti beşerin takatine göre tertip olunmuştur; demek ki işin içinde tabiatın 
bir hesabı bir teemmülü var. 

230-Arkadan söylemek yüz tutmamaktan değil utanmamaktandır. 

SONUÇ 

Türk edebiyatında müstakil olarak vecize türünde eser veren Mehmet Cemil‟in vecizeleri; 
aşk, kadın-erkek ilişkileri, evlilik, dinî konular, sosyal, siyasi, ahlaki meseleler, dil, kültür, 
sanat ve edebiyat, felsefe gibi çok geniş bir yelpazededir. Vecizelerin kimi uzun kimi kısa 
cümlelerle yazılmıştır. Bütün vecizeler gerek üslûp gerek muhteva bakımından şüphesiz aynı 
güzellikte değildir. Bazı vecizeler gerçekten oldukça yoğun ve derin anlamlar içerirken birçok 
vecize için bunu söylemek güçtür. Eserde yer alan pek çok vecizenin sığ ve basit kaldığını 
belirtmek gerekir. 
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Dört kitap hâlinde Arap harfleriyle yayımlanan ve aradan yüz yıl geçmesine rağmen henüz 
Latin harflerine aktarılmayan Mehmet Cemil [Pekyahşi]‟nin vecizeleri günümüz okuruyla 
buluşturulursa hem Türk edebiyatına hem de bir tür olarak vecize edebiyatına katkı 
sağlayacak ve ayrıca edebî ve felsefî makaleleri ile Fransız basınında yer alan bir Türk 
yazarının unutulmasına mâni olacaktır. 
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ÖZET 

Şair, yazar ve devlet adamı Yusuf Ziya Yozgadî 1854 yılında Yozgat’ta doğmuştur. İlk 
memuriyetine Yozgat’ta başlamıştır. Memuriyet hayatı boyunca Kırşehir, Niğde, Çankırı, 
Edirne gibi çeşitli illerde görev yapar. Musul’da ceza dairesi, Adana’da bidâyet mahkemesi 
reisliği yapmıştır. Edirne’de ceza dairesi başkanlığı yapmıştır. Daha sonra Trablusgarp 

Vilâyeti İstînaf Mahkemesi müddeiumumiliğine tayin edilir. Son görev yeri ise Üsküdar 
Bidâyet Mahkemesi üyeliğidir. 1918 yılında vefat eder. Hizmetlerinden dolayı çeşitli nişanlar 
ve madalyalar ile ödüllendirilmiştir. 

Ziya, Ziyaeddin, Yusuf Ziya, Ziya Hayri, Yusuf Ziya Yozgadî isimlerini kullanan 

yazarın yirmiden fazla eseri vardır. Yusuf Ziya Yozgadî hukukçu olmasına rağmen edebiyat, 

dil, tarih ve coğrafya gibi alanlarda da eser vermiştir. Bilhassa, görevde bulunduğu yerleri 
gözlemlemiş bu şehirlere ait izlenimlerini kaleme almıştır. Bu izlenimlerinin yer aldığı 
kitaplarının başlığına “temaşa” ifadesini koyar. Temaşa “hoşlanarak seyretme, görülmeye 
değer şey, seyredilecek görünüm” anlamındadır. Yazarın Kastamonu, Küre, İnebolu 
Temaşası, Temaşâ-yı Âlem, Temaşâ-yı Celâl-i Huda, kitaplarından bazılarıdır. Yusuf Ziya 

Yozgadî gezip gördüğü yerleri, şehirlere ve insanlara dair izlenimlerini anlatır. Onun 
Adana’ya dair izlenimleri 1898 yılında Adana Vilayet Matbaası’nda basılan Tabsıra Yahut 
Adana Temaşası isimli eserinde yer alır. 

Döneminin dil özelliklerini de yansıtan manzum-mensur bu küçük eserde Yusuf Ziya, o 

dönem yerli yabancı yaklaşık olarak 50 bin nüfusu içinde barındıran Adana’yı “kırkambar ya 
da dünyanın küçük bir örneği” olarak nitelendirir. “Hayat suyu, akıp giden, gönüller alan 
gümüş su, endamını gösteren billur çay” olarak nitelendirdiği Seyhan nehrinin kıyısına oturan 
yazar Adana’yı seyre başlar. Eserde, 16 beyitten oluşan mukaddime başlığından sonra iklimi, 
coğrafi şekilleri, mimari yapısı, tarihî ve kültürel özellikleri ile Adana anlatılır. Bu çalışmada 

Yusuf Ziya Yozgadî’nin Tabsıra Yahut Adana Temaşası adlı eseri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Edebiyatı, Yusuf Ziya Yozgadî, Adana. 
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ABSTRACT 

Poet, writer and statesman Yusuf Ziya Yozgadî was born in Yozgat in 1854. He started 

his first civil service in Yozgat. He worked in various provinces such as Kırşehir, Niğde, 
Çankırı and Edirne throughout his civil service life. He served as the head of the criminal 
chamber in Musul and the head of the court of first instance Adana. He was the head of the 

penal department in Edirne. Later, he was appointed to the Tripoli Provincial Court of Appeal. 

His last position is as a member of Üsküdar Bidayet Court. He dies in 1918. He was rewarded 

with various decorations and medals for his services. 

The author, who uses the names Ziya, Ziyaeddin, Yusuf Ziya, Ziya Hayri, Yusuf Ziya 

Yozgadî, has more than twenty works. Although Yusuf Ziya Yozgadî is a lawyer, he also 

wrote works in fields such as literature, language, history and geography. In particular, he 

observed the places where he was on duty and wrote his impressions of these cities. He puts 

the expression “impression” in the titles of his books in which these impressions are included. 

İmpression means “watching with pleasure, something worth seeing, a view to be watched”. 

Kastamonu, Küre, İnebolu Temaşası, Temaşâ-yı Âlem, Temaşâ-yı Celal-i Huda are some of 

the author's books. Yusuf Ziya Yozgadî tells about the places he visited, his impressions of 

cities and people. His impressions of Adana are included in his work Tabsıra Yahut Adana 
Temaşası, which was published in Adana Provincial Printing House in 1898. 

In this small verse-prose work, which also reflects the linguistic features of the period, 

Yusuf Ziya describes Adana, which had a population of approximately 50 thousand local and 

foreign at that time, as “forty warehouse or a small example of the world”. Sitting on the 

banks of the Seyhan river, the writer begins to watch Adana, which she describes as “the 

water of life, the silver water that flows and wins hearts, and the crystal tea that shows her 

stature”. In the work, after the introduction title consisting of 16 couplets, Adana is described 

with its climate, geographical forms, architectural structure, historical and cultural features. In 

this study, the work of Yusuf Ziya Yozgadî called Tabsıra or Adana Temaşası will be 
emphasized. 

Key Words: New Turkish Literature, Yusuf Ziya Yozgadî, Adana. 

GİRİŞ 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Yusuf Ziya Yozgadî Adana İlk Mahkemesi Ceza Reisi olarak görev yaptığı sırada1 Adana’ya 
dair izlenimlerini Tabsıra Yahut Adana Temaşası adlı eserinde anlatmıştır. Tabsıra, Arapça 
bir kelime olup “basar, basaret / görmek, bilmek, görüş sâhibi olmak”tan gelir ve   insanın 

1 Yusuf Ziya Yozgadi’nin hayatına dair bilgiler İslam Ansiklopedisi maddesinden özetlenmiştir. 
https://islamansiklopedisi.org.tr/yozgadi-yusuf-ziya (SET 01.09.2021) 
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basîretini arttıran, gözünün açılmasına vesîle olan keyfiyet anlamına gelir.2 Temaşa ise 
“hoşlanarak seyretme, görülmeye değer şey, seyredilecek görünüm” anlamındadır.3   

Tabsıra Yahut Adana Temaşası, 1897 yılında Adana Vilayet Matbaası’nda Arap harfleriyle 
yayımlanan 20 cm ebadında, 23 sayfadan oluşan hacimce küçük bir eserdir.  Eser, “Yusuf 
Ziya Yozgadi Tabsıra Yahut Adana Temaşası, Bir Osmanlı Yargıcının Adana Risalesi” adıyla 
2016 yılında Latin harflerine aktarılmıştır.4 Çalışmada metnin hem Latin harflerine aktarılmış 
hâli hem de tıpkıbasımı mevcuttur. Ayrıca metin bir de sadeleştirilerek okuyuculara sunulmuş 
ve eserin sonuna sözlük eklenmiştir. 

Tabsıra Yahut Adana Temaşası’nın kapağında şu bilgiler yer alır: 

Muharriri 

Gümülcine Mutassarrıfı Saadetlu Hüseyin Hayri Paşa Hazretlerinin Mahdumu ve Adana 
Bidayet Ceza Dairesi Reisi Yusuf Ziya 

Maaret Nezaret-i Celilesinin fi 27 Mayıs sene 314 tarih ve 278 numaralı ruhsatnamesiyle 
Adana vilayet celilesi matbaasında tab’ olunmuştur. 

Hacimce küçük olmasına rağmen muhteva bakımından bilhassa dönemin Adana’sını 
yansıtması bakımından önemli olan bu manzum-mensur karışık eser 16 beyitten oluşan 
manzum bir mukaddime ile başlar.  Yazar Seyhan nehri kıyısına oturmakta ve Adana’yı 
seyretmektedir: 

Bir şu şehr-i dil-küşâya bir dahi Seyhan’a bak 

Cûşiş-i nehr-i sefide manzar-ı reyyâna bak 

(Şu insana ferahlık veren şehre bir de Seyhan’a bak 

Coşmuş beyaz nehire, suya kanmış aynaya bak) 
Came-i hazra’yı giymiş nazenîn nevbahar 
Türlü güherler takınmış dilber-i fettâna bak 

(Yeşil elbiseler giymiş nazlı, cilveli ilkbahar 
Çeşit çeşit cevherler takmış, baştan çıkaran dilbere bak) 

(…) 
Dense ger Firdevs-i âlâdan nişânedir bu arz 

Çar etrafı çevirmiş bağ ile bostana bak 

(Eğer en yüce cennet bahçesi dense bu yere 

2 http://lugatim.com/s/tabs%C4%B1ra (SET 01.09.2021) 
3 https://sozluk.gov.tr/ (SET 01.09.2021) 
4 Yusuf Ziya Yozgadi, Tabsıra Yahut Adana Temaşası, Bir Osmanlı Yargıcının Adana Risalesi, (haz. Ahmet 
Karataş, Ahmet Caner Çatal), Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2016, 1014 s. Çalışmamızda  bu eserden 
faydalanılmıştır. 
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Dört tarafı çevrilmiş bağa ve bostana bak) 
 

Fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün vezniyle yazılmış bu Mukaddime’nin ilk 7 beyiti 
kasidelerin nesib bölümüne benzer. Yusuf Ziya, tabiat tasvirinden sonra ve Ziya Paşa’nın 
Terkib-Bend’ini5 andırır bir biçimde öğüt veren beyitlerle devam eder: 

 
Bir zaman bunlar da cevelan eylemiş bu arsada 
Hake girmişler nihayet kudret-i Yezdân’a bak 

(Bir zamanlar gelip geçmiş kimler bu topraktan 
Toprağa girmişler sonuçta Allah’ın kudretine bak) 

 
Bil de istikbâlini evvel Hay ü Bâki’den dile 
Her dü âlemde saadet rahat-ı vicdâna bak 

(Asıl geleceğini önce her şeyi yaratandan dile 
Her iki âlemde mutluluk için kendi vicdanına bak) 

 
Her dü âlemde saadet sa’y ile hâsıl olur 
Sa’y ve gûşiş ile tahsil-i hüner umrana bak 

(Her iki âlemde mutluluk çalışmakla kazanılır 
İlim ve maharetle çalışıp çabalamakla kazanılan mutluluğa bak) 

 
 
Manzum Mukaddime dönemin padişahı II. Abdülhamid’e dua ile biter: 
 
Hazret-i Abdülhamid’in ömrü olsun ber-füzûn 
Sâyesinde ol şehinşâhın yaşa şükrâna bak 

(Hazret-i Abdülhamid’in ömrü uzun olsun 
Onun gölgesinde yaşa ve şükretmeye bak) 

 

5. sayfadan sonra eserin mensur bölümü başlar. Seyhan nehri kıyısına oturup Adana’yı seyre 
başlayan yazar 5-23. sayfalarda Adana’nın iklimi, coğrafi şekilleri, bitki örtüsü, mimarî yapısı  
sosyo-kültürel ve ekonomik durumu hakkında bilgi verir. Mensur metin şu cümlelerle başlar: 
 

“Adana’da bulunan gamhanem tenvir-i efkâr ve tahfif-i ekdâra medâr olur ümidiyle Seyhan 
nehri kenarında intihab olunmak ve bu sırada oldukça ruh-efzâ ve bahar huceste-âsâr ise 
hasbe’l-iklim buraca civcivli surette hüküm-ferma bulunmak habseiyle bu hâlden maddeten 
ve manen istifade etmek üzere bin üç yüz on be sene-i hicriyesi zilkadesinin on ikisine 

mütesadüf olan bin üç yüz on dört senesi Martının yirmi ikinci Pazar günü saat beş 
raddelerinde şehrin garb-ı şimali, Seyhan’ın garb taraflarına ve mesken-i acizânemin beş 

5 1870’de Ziya Paşa tarafından kaleme alınan Terkib-bend 132 beyitten oluşan didaktik mahiyette bir eserdir. 
Ziya Paşa şiirinde insanlara öğüt vermiş ve nasıl olmaları gerektiğini söylemiş, dinî-dünyevî nasihatlerde 
bulunmuş ve adaletsizlik yapanları eleştirmiştir. Daha fazla bilgi için bk. Ziya Paşa, Terkib-i Bend Terci-i Bend, 
(haz. Özge Şahin Uğurel), Çağrı Yayınları, 2012. 
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dakika mesafe karşısında kâin çimenzâre ve kenar-ı cûybâra müteveccihen azimet 
eylemiştim.”6 

 

Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların yoğun olarak yer aldığı yukarıdaki metnin 
sadeleştirilmiş hâli şöyledir:  
“Adana’da bulunan hüzün ve tasa kaynağım olan evimden, kafamda oluşan olumsuzluklardan 
uzaklaşmak, ruhen rahatlamak düşüncesi ve ümidiyle, Seyhan Nehri kenarını seçmiştim. Bu 
esnada bahar, canlılık ve mutluluk aşılıyor; iklim ise yüzyıllardır, hareketli ve heyecanlı bir 
biçimde hükmünü sürdürüyordu. Bu durumdan maddi manevi yararlanmak amacıyla, bin beş 
yüz on beş hicri senesi Ekim’inin 12’sine rastlayan 1314 (1898) yılı, Mart ayının 22. günü 
Pazar saat beş sıralarında, şehrin kuzey batısında oturduğum eve beş dakika yürüyüş 
mesafesindeki çimenliğe, ırmağın kenarına gitmiştim.”7 

 

Yazar, Seyhan Nehri yarı taşkın bir biçimde, çabuk ve hızlı akarken “şaşaalı yüce nehri” 
seyrederken karşısındaki manzaradan bahseder: Bereketli toprakları olan düz ve geniş 
Adana’da Türk, Kürt, Arap “soyu ve nesli temiz cömert kavimlerden birtakım askerlerin” cirit 
atmakta, birbirleriyle yarışmakta olduğunu söyler. Çukurova Küçük Asya (Asya Minar ve 
Asya Sugar) ismiyle bilinmektedir ve en verimli arazileri bünyesinde barındırmaktadır. 
İçinden ırmaklar akmakta olan bu şehre Altın Ova, başka bir deyişle İkinci Mısır denmesi 
daha uygun olur. 

Kilikya kıtasında bulunan ve Araplar tarafından “Edene” adıyla bilinen Adana’nın tarihi  
hakkında bilgiler veren Yusuf Ziya Adana’nın coğrafi konumunu ayrıntılı olarak anlatır. Yüz 
ölçümü yaklaşık 40,000 kilometredir, o dönem yaklaşık 450.000 nüfusa sahiptir ve 
yağmursuz mevsimlerde çiftçinin zararı giderildiği takdirde o günkü nüfusunun on katını 
beslemeye yetecektir. 

“Şimalen Tarsus dağları, cenuben Bahr-ı Sefid, şarken Suriye, garben Anadolu yani şimalen 
Sivas ve Ankara, şarken Halep, garben Konya vilayetleriyle mahdut ve mesaha-i şathiyesi 

takriben kırk bin kilometre murabbaına müsavi ve şimdilik kayden dört yüz elli bin nüfusu 
muhtevi an 45 derece 64 dakika ila 55-54 derece 64 dakika arz-ı şimalide kâin ve Seyhan ve 
Ceyhan nehirlerinden başka Göksu, Berdan, Görsün Su, Halis (Kızılırmak) edilen (…) bazı 
senelerde yağmurun noksan yağmasından hâsıl olan feyzsizlik yüzünden birtakım zürraın 
duçar oldukları hasar ve muzarda saye-i saadet sermaye-i hazret-i padişahide def’ ve tamir 
edilecek olduğu halde şimdikinin beş on misli nüfusu iskân ve iaşeye vafi ve kâfi olduğu 
(…)”8 

 

Yusuf Ziya Yozgadi, Adana’yı anlatırken Padişah II. Abdülhamit’ten sıklıkla bahseder. İlk 
olarak manzum mukaddimenin son beyitinde padişaha dua yer alır. Yazara göre padişah 
sayesinde, onun ilgi göstermesiyle, kaleler, köprüler, fabrikalar, okullar inşa edilmesi sonucu 

6 Yusuf Ziya Yozgadi, Tabsıra Yahut Adana Temaşası,s.39. 
7 a.g.e., s.13. 
8 a.g.e., s.46. 
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Adana, Yemen’den daha üstün bir konuma gelmiştir.9 “Seyhan’ın iki tarafına saye-i 

mamuriyet-vaye-i Hazret-i Abduhamid-i Hanî’de evvelce ve bu kere inşa edilip mebani-i 
âliye ve zarifeden madud olan idadi-i mülkî ve askerî hastahanelerine beledi köşküne, 
belediye bahçesine, saat kulesine vesaireye…”10 

Seyhan Nehri üzerinde Kayzer Justinyanüs zamanından bina edilen, 400 metreye yakın 
uzunlukta, irili ufaklı 21 gözlü Taşköprü’nün Hicri 1296 (1880) yılında II. Abdulhamid 

tarafından yeniden tamir ve bakımı yaptırılmıştır.11 

Yazar, “Nil suyuna denk” dediği “o büyük nehrin, o hayat suyunun, akıp giden gümüş suyun, 
gönüller alan suyun, o endamını gösteren billur çayın, okyanus numunesinin, o büyük akışın 
cereyanına”, Seyhan Nehri’ne bakarken kalbinde “büyük bir hayret ve huzurla karışık bir 
aydınlık belirdiğini” anlatırken  II. Abdülhamid’e övgüde bulunur: 
 

Şehinşâh-ı cihân, Abdülhamid’in devr-i adlinde  

Mukarrerdir bu mümkün her tarafta feyz ü umranı 
(Dünyanın en büyük hükümdarı, Abdülhamit’in adaletinde, 

 bu mülkün her tarafında, refah ve mutluluğun gerçekleşmesine karar vermiştir.)12 

 

Yusuf Ziya, Adana için “kırk ambar yahut dünyanın küçük bir örneği” ifadesini kullanır. Bu 
topraklar içinde çeşitli dillerin konuşulduğu küçük bir dünyadır. Yeri çukur bir alanda 
bulunan bu küçük dünya insanlar arasında havasının kötülüğü ile bilinir. Yaz günlerinde 
gölgede 40-45 dereceye kadar sıcaklığı vardır. Havanın bu denli sıcak oluşundan endişe ve 
korku duyulsa da etrafının bağ ve bahçelerle çevrili olması, Seyhan nehrinin kattığı değer ile 
yaşanılacak bir memleket durumundadır. Şehir, belediye tarafından temiz tutulmaktadır, bu 
sebeple sıtma vb gibi bulaşıcı hastalıklar görülmez, her geçen gün nüfusu artmaktadır:  
“Yabancılarla beraber takriben elli bin nüfusu havi bulunan ve kırk anbar veya enmuzec-i 

alim ıtlakına şayan surette derununda müteaddid-i elsine tekellüm olunan ve her ne kadar 
efvah-ı nasda havası fena yad olunur ve iklimen yeri çukur ve eyyam-ı sayfiyede kırk ve bazı 
kırk beş derecelere kadar gölgede sıcak vaki olmakla badi-i nazarda korkulur ise de berminval 

muharrer mevkinin bağ ve bahçelerle muhat olması ve Seyhan suyunun letafet-i müslimesinin 
inzimam eylemesi tebdil ve ta’dil-i havasına badi olmasından ve belediyece anbean nezafete 

dikkat olunmasından dolayıdır ki lehü’l-hamd asar-ı sabıkada olduğu gibi havasında bir gûna 
vehamet ve sekenesinde hudanekerde emraz-ı sariye ve mühlike şöyle dursun lehü’l-hamd 

sıtma vesaire gibi âdi illet bile görülmeyecek dereceye gelmekte refte refte nüfusu 
artmakta.”13 

9 a.g.e, s.43 
10 Günümüz Türkçesiyle: Seyhan Nehri’nin iki tarafına daha önceden yapılan, yakın zamanda da Sultan II. 
Abdulhamid tarafından inşaa edilen büyük ve zarif Mülki İdadi, Askeri Hastane, Belediye Köşkü, Belediye 
Bahçesi, Saat Kulesi ve benzeri yapıları görmek mümkündür. a.g.e., s.53. 
11 a.g.e., s.28. 
12 a.g.e.,  s.29. 
13 a.g.e., s.51. 
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İklim açısından sıcaklığının “altın” kıymetindeki topraklarında dut, limon, portakal, turunç, 
nar, incir, zerdali, şekerpare vb. envai çeşit ağaçların bulunduğu bu coğrafyayı seyreden 
Yusuf Ziya bir dut ağacının altına oturur ve eserinin yazılışı amacını söyleyerek eserini bitirir: 
“Âli himmet bir zat-ı fehimin himaye ve lütfuna arz-ı ilticâ edercesine bi-lutfihî Teâli kariben 
fakihe-i lezizesini iktitafe muvaffakiyetimi ümit eylediğim  mualla bir dut şeceresi altına 
oturup yanımda bulunan kurşun kalemle şu meşhudatımı bir varakpareye zapt ve tahrir ile 

hem buradaki memuriyet ve ikamet-i acizaneme bir hatıra-i kıymettar hem de biçare 
Adana’nın vehamet-i havaca olan şöhretine rağmen efkâr-ı ammenin bir dereceye kadar 
tashihine medar olmak emniyesiyle risale şeklinde neşrine isticâr eyledim. Umarım ki bu 
hizmet-i naçizanem bakıa-i mazkûre sekenesince mazhar-ı hüsn-i kabul ve hammında 
teveccühleri meşmul olur.”14 

  

SONUÇ 

Yusuf Ziya Yozgadî, Osmanlı Devleti’nde çeşitli illerde görev yapan şair, yazar ve devlet 
adamıdır. Yozgat, Kırşehir, Kastamonu ve Adana’da görev yaparken bu şehirlere dair 
izlenimlerini kitaplaştırmıştır. Adana’daki vazifesi sırasında  Adana Ceza Mahkemesi Reisi  
unvanıyla bulunduğu  şehre dair gözlemlerini Tabsıra Yahut Adana Temaşası adıyla 
yayımladığı bu eserinde zaman zaman öznel kimi zamansa nesnel bilgilerle yansıtır. Yusuf 

Ziya eserinde Adana’nın iklimi, coğrafi şekilleri, bitki örtüsü, mimarî yapısı, sosyo-kültürel 
ve ekonomik durumu, jeopolitik konumu  hakkında bilgi verir.  
Bir kısmı manzum büyük bir kısmı mensur Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü olan 

eserin sade bir dile sahip olduğunu söylemek zordur. 
Eserde dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri de dönemin padişahı II. Abdülhamit’ten 

övgüyle söz edilmesidir. II. Abdülhamit’in adı çeşitli vesilerle, dua ve övgülerle altı yerde 
geçer. 
Tabsıra Yahut Adana Temaşası hacimce küçük ama dönemin Adana’sını yansıtması 
bakımından bilhassa şehir belleği bakımından hatıra türünde dikkat çekici bir eserdir. Gerek 

Yusuf Ziya Yozgadî hakkında yapılacak olan biyografik çalışmalarda gerekse şehir tarihi, 

kültür tarihi ve yakın tarih hakkında yapılabilecek çalışmalarda istifade edilmesi gereken 
eserlerden biridir. 

KAYNAKÇA 
http://lugatim.com/s/tabs%C4%B1ra (SET 01.09.2021) 

https://sozluk.gov.tr/ (SET 01.09.2021) 

https://islamansiklopedisi.org.tr/yozgadi-yusuf-ziya (SET 01.09.2021) 

14 a.g.e., s.57. Günümüz Türkçesiyle: Padişahımızın himaye ve lütfuna sığınarak, Allah’ın izniyle, en kısa 
zamanda tadını almayı umduğum, bir dut ağacının altına oturdum. Yanımda bulunan kurşun kalemle, 
gördüklerimi bir kâğıt parçasına yazdım. Hem buradaki acizane görevimi ve yaşadıklarımı, değerli bir hatıra 
olması hem de çaresiz Adana’nın hava sıcaklığı anlamındaki kötü şöhretine rağmen, kamuoyunun bir nebze 
olsun yanlışını düzeltme güvencesiyle risale şeklinde yayımlanmasına cesaret ettim. Umarım ki bu önemsiz, 
ehemmiyetsiz hizmetim, bu şehrin sakinlerince güzel bir kabul görür ve hakkımda olumlu şeyler düşünmelerine 
neden olur. (a.g.e., s.31) 
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ÖZET 

Ticaret, iki taraf arasında bir değişim vasıtası aracılığıyla yapılan mal ve hizmet alışverişidir. 
Ticaret eyleminin insanlık tarafından keşfedilmesi insanlık tarihinin en erken dönemlerine 
dayanmaktadır. Pek çok tarihçi, ticaretin, iletişimin doğuşunu takiben takas yöntemi ile 
başlamış olduğunu düşünmektedir. Peter Watson gibi kimi araştırmacılar ise ticaret tarihinin 
150.000 yıl kadar geriye gittiğini savunmaktadırlar. Ticaret, insanın ihtiyaçlarını karşılama 
arzusundan ötürü ortaya çıkmıştır. Üretimin ve kaynakların kısıtlı olmasından dolayı insan, 
kendinde bulunmayan mal ve hizmeti bir başkasından sağlamak istemiş, bunun için de 
kendinde bulunan mallar ile değiş tokuş yapmaya başlamasıyla ticaret doğmuştur. 

Anadolu’da Neolitik dönemden itibaren ticaret yapıldığını gösteren önemli veriler 
bulunmaktadır. Madenlerin ve madencilik teknolojisinin önem kazanması ile birlikte, zengin 
maden yataklarına sahip İç Anadolu’nun kuzey ve kuzeybatı bölümlerindeki yaşam giderek 
gelişmiş ve yerleşimler büyüyüp zenginleşmiştir. Tunç çağı ekonomisi için gereken 
kaynakların büyük bir kısmına sahip olan Anadolu, metal fakiri Mezopotamya kralları için 
özel bir önem taşımaktaydı. Bu sebeple Mezopotamyalı tüccarların Assur kolonileri öncesinde 
bölgede ticari faaliyetlerde bulunduklarını gösteren pek çok bilgi bulunmaktadır. Özellikle 
Assur Ticaret Kolonileri Çağında Kültepe (Kaniş) merkez olmak üzere yönetim merkezi 
Mezopotamya’daki Asur kenti olan, Asur devleti vatandaşı tüccarlar, M.Ö. XIX. ve XVIII. 
yüzyıllarda Anadolu’nun değişik noktalarında ticaret kolonileri kurmuşlar ve iyi örgütlenmiş 
bir pazar ağı geliştirmişlerdir. M.Ö. 1740’larda meydana gelen yangın felaketi sonrası Kaniş 
karumu ortadan kalkmasıyla beraber Asur Koloni Çağı sona ermiştir. 

M.Ö. 1650 dolaylarında Hattuşaş merkez olmak üzere ortaya çıkan Hititler Anadolu’daki ilk 
merkezi siyasi yapıyı oluşturmuşlardır. Hitit ekonomisi, tarım ve hayvancılık üzerine 
kurulmuştur. Krallığın geliri, büyük ölçüde, ülkenin tarımsal üretimine ve buradan elde edilen 
vergilere bağlıydı. Diğer gelirler ise vasal devletlerden alınan haraçlardan veya hayvan 
sürüleri, yağmalanan altın, gümüş ve bakır nesneler gibi savaş ganimetlerinden sağlanmıştır. 
Bununla beraber Hitit ekonomisi, özellikle çeşitlenmiş bir ekonomi olmadığı gibi, uluslararası 
partnerlerle doğrudan etkileşim içindeki bir ekonomi görüntüsünde de değildi. Hititler yabancı 
ülkeler ile olan ticari temaslarının neredeyse tamamına yakınını Levant ve Kilikia kıyıları 
üzerindeki ticaret merkezleri aracılığı ile yapmışlardır. Bu bağlamda kuruluşundan itibaren 
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Hitit yöneticileri ismi zikredilen bölgeleri ele geçirmek suretiyle dönemin önemli ticaret 
rotalarını kontrol altına almaya çalışmıştır. Hititler’in hangi malları ithal edip karşılığında 
hangi malları ihraç ettiklerine dair bilgilerimiz oldukça yetersizdir. Hitit ülkesinde yapılan 
arkeolojik kazılarda ele geçen ithal malların sayısı oldukça azdır. Hititler, muhtemelen ticari 
ihtiyaçların karşılanmasında kralın vekili konumundaki tüccarları kullanmışlardır. Özellikle 
yazılı metinlerden elde edilen veriler bu iş için Uralı tüccarların kullanıldığını göstermektedir. 
Var olan bilgiler ışığında Hititlerin Bronz Çağı ticaret dünyasında fazla faal olmayan bir ulus 
olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hitit, ticaret, Ura, Ugarit, Kilikia 

ABSTRACT 

Trade is the exchange of goods and services between two parties through a medium of 

exchange. The discovery of the act of trade by humanity dates back to the earlliest periods of 

human history. Many historians think that trade started with the barter method following the 

birth of communication. Some researchers, such as Peter Watson, argue that the history of 

trade goes as far back as 150.000 years. Commerce emerged out of the desire of man to meet 

his needs. Due to the limited production and resources, man wanted to provide the goods and 

services that he did not have from someone else, and fort his reason, trade was born when he 

started to exchange with the goods he had. 

There are important data showing that trade has been made in Anatolia since the Neolithic 

period. With the importance of mines and mining technology, life in the northern and 

Northwestern parts of Central Anatolia, which has rich mineral deposits, has gradually 

developed and settlements have grown and prospered. Anatolia, which had most of the 

resources required for the Bronze Age economy was of special importance for the metal-poor 

Mesopotamian kings. For this reason, there is a lot of information showing that 

Mesopotamian mechants were engaged in commerical activities in the region before the 

Assyrian colonies. Especially in the Age of Assyrian Trade Colonies, the traders who were 

citizens of the Assyrian state, whose administrative center was the Assyrian city in 

Mesopotamia, and Kültepe (Kaniş) was the center XIX. and XVIII. BC. In the centuries, they 

established trade colonies in different parts of Anatolia and developed a well-organized 

market network. The Assyrian Colonial Age came to an end with the disappearance of Kanish 

karum after the fire disaster in the 1740s BC.  

The Hittites, who emerged around 1650 BC, with Hattuşa being the center, formed the first 
central political structure in Anatolia. The Hittite economy was founded on agriculture and 

animal husbandry. The kingdom’s income depended heavily on the country’s agricultural 

production and the taxes derived therefrom. Other revenues came from tribute from vassal 

states or war spoils as herds of cattle, looted gold, silver and copper objects. However, the 

Hittite economy was not a particulary diversified economy, nor was it an economy in direct 

interaction with international partners. The Hittites made almost all of their commerical 

contacts with foreign countries through trade centers on the Levant and Cilicia coast. In this 
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context, since its establishment, the Hittite rulers tried to control the important trade routes of 

the period by seizing the mentioned regions. Our information on which goods the Hittites 

imported and exported in return is quite insufficient. The number of imported goods found in 

archaeological excavations in the Hittite country is quite low. The Hittites probably used the 

merchants, who were the king’s representatives, to meet their commerical needs. Especially 
the data obtained from the written texts Show that the merchants from Ura were used for this 

work. In the light of the available information, it is seen that the Hittites were a nation that 

was not very active in the Bronze Age trade World. 

Keywords: Hittite, trade, Ura, Ugarit, Cilicia 

GİRİŞ 

Ticaret, iki taraf arasında bir değişim vasıtası aracılığıyla yapılan mal ve hizmet alışverişidir. 
Ticaret eyleminin insanlık tarafından keşfedilmesi insanlık tarihinin en erken dönemlerine 
dayanmaktadır. Pek çok tarihçi, ticaretin, iletişimin doğuşunu takiben takas yöntemi ile 
başlamış olduğunu düşünmektedir. Peter Watson gibi kimi düşünürler ise ticaret tarihinin 
150.000 yıl kadar geriye gittiğini savunmaktadırlar. Ticaret, insanın ihtiyaçlarını karşılama 
arzusundan ötürü ortaya çıkmıştır. Üretimin ve kaynakların kısıtlı olmasından dolayı insan, 

kendinde bulunmayan mal ve hizmeti bir başkasından sağlamak istemiş, bunun için de 
kendinde bulunan mallar ile değiş tokuş yapmaya başlamasıyla ticaret doğmuştur1.  

Anadolu’da Neolitik dönemden itibaren ticaret yapıldığını gösteren önemli veriler 
bulunmaktadır2. Madenlerin ve madencilik teknolojisinin önem kazanması ile birlikte, zengin 
maden yataklarına sahip İç Anadolu’nun kuzey ve kuzeybatı bölümlerindeki yaşam giderek 
gelişmiş ve yerleşimler büyüyüp zenginleşmiştir3. Tunç çağı ekonomisi için gereken 
kaynakların büyük bir kısmına sahip olan Anadolu, metal fakiri Mezopotamya kralları için 
özel bir önem taşımaktaydı. Bu sebeple Mezopotamyalı tüccarların Asur kolonileri öncesinde 
bölgede ticari faaliyetlerde bulunduklarını gösteren önemli veriler bulunmaktadır. M.Ö. 2300 
yıllarında Akad Kralı tarafından Puruşanda’ya gönderilen tüccarlardan bahsedilmektedir4. 

Buna ek olarak Kuzey Mezopotamya’dan Anadolu’ya giden kervan yolu üzerinde yer alan 
Tell Brak5 yerleşiminde, Anadolu-Akad ticaretinin varlığı kısmen doğrulanmış ve Akad Kralı 
Naram-Sin’e ait olan saray kalıntıları içinde Anadolu’dan ithal edilmiş buluntulara 
rastlanmıştır6. 

1 Peter Watson, Ideas: A History of Thought and Invention from Fire to Freud, HarperColins Publishing, 
New York 2006, s. 4–11. 
2 Neolitik dönemde yapılan ticaret için bkz. Ian Hadder, Çatalhöyük, çev., Dilek Şendil, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2006, s. 173-177. 
3 J. G. Macqueen, Hititler, Arkadaş Yayınevi, Ankara 1999, s. 17.  
4 İyi korunmuş olmayan metinde tüccarların başı “Dünyanın Kralı Sargon’a adı ile seslendik; bize doğru insin; 
biz güç kazanmak istiyoruz; çünkü biz savaşçı değiliz” demektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ekrem Akurgal, 
Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yayınları, Ankara 2005, s. 40. 
5 M. E. L. Mallowan, “Excavations at Barak and Chagar Bazar”, American School of Oriantal Research, Vol. 
58, 2003, s. 1. 
6 J. G. Macqueen, a.g.e., s. 19. 
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Akad İmparatorluğunun barbar akınları ile beraber ortadan kalkmasının ardından dönemin 
ticari hayatında bir takım aksaklıklar yaşanmıştır. Bununla beraber Kültepe yerleşimi yanında 
yer alan Asurlu tüccarlara ait yerleşim yerinde ortaya çıkarılan tabletlerden anlaşıldığına göre, 
yönetim merkezi Mezopotamya’daki Asur kenti olan, Asur devleti vatandaşı tüccarlar, M.Ö. 
XIX. ve XVIII. yüzyıllarda Kültepe’de olduğu gibi Anadolu’nun değişik noktalarında ticaret 
kolonileri kurmuşlar ve iyi örgütlenmiş bir pazar ağı geliştirmişlerdir7. Bahsedilen ticaret ağı 
iki tür merkezden oluşmaktaydı. Bunlardan biri, Anadolu’da o zaman varlığı tabletler 
vasıtasıyla anlaşılan, henüz bir merkezi devlet otoritesine bağlı olmayan kent beylikleri 
yakınında kurulmuş, Asurlu tüccarların belli bir serbestlik dâhilinde yaşadıkları ve 
mesleklerini icra ettikleri adına “karum” denen, Asurca liman-rıhtım anlamına gelen büyük 
yerleşimlerdi8. Bir diğer yerleşim ise Asurca’daki “urbum” (misafir) kelimesinden türemiş 
olan “wabartum”lardı. Bu yerleşimler büyük olasılıkla ana merkezler arasında seyahat eden 
tüccarların konakladıkları bir çeşit kervansaraydır9. Bahsedilen ticaret merkezlerinde ele 

geçirilen tabletlerden anlaşıldığı kadarıyla Kültepe (Kaniş) şehri bu ticaret ağının merkezinde 
yer almaktaydı. Kaniş haricindeki diğer ticaret merkezleri ise Boğazköy’deki Hattuş karumu 
ve eski adı bilinmeyen Alişar’daki karumdur10. 

Kaniş karumunda yapılan kapsamlı kazılar sayesinde sayısı 25.000’i bulan kil tablet ortaya 
çıkarılmıştır11. Bu tabletler vasıtasıyla o dönemin başlıca ticari malları yanında dönemin 
sosyal ve politik koşulları ile ticaretin ne şekilde yapıldığını konusunda da önemli bilgilere 
ulaşılmıştır. Bu dönemde Asur ile Anadolu arasındaki ticaretin temelini, Asur’dan 
Anadolu’ya kalay ve dokuma dış alımı, karşılığında da Anadolu’dan genellikle gümüş, altın 
ve bakır dışsatımı oluşturmaktaydı12. Anadolu’dan Asur’a bakır ihraç edildiği bilinse de Kaniş 
karumunda ele geçen belgelerde bakır ihraç edildiğine dair her hangi bir veri yoktur. Bununla 
beraber bakırın Fırat yakınlarındaki Ergani bakır madenleri ile ilişkili olan bir karumdan 
yollandığı fikri daha akla yakındır13. Asur’dan Anadolu’ya yapılan kalay ihracatı konusunda 
ise bilgilerimiz oldukça yetersiz olmasına karşın kimi araştırmacılar Anadolu’da kullanılan 
kalayın kökeninin Afganistan olduğuna inanmaktadırlar14.     

Asurluların bu dönem içerisinde kurmuş oldukları koloniler, Asur’un Anadolu içine uzanan 
siyasal egemenliği olarak anlaşılmamalıdır. Bahsi geçen koloniler hem Asurlu tüccarlara, hem 
de koruması altına girdikleri kent beylerine karşılıklı çıkarlar sağlayan bir ticaret sisteminin 
parçalarıydı15. Asurlu tüccarlar, aralarındaki ilişkilerde yerli krallardan bağımsız olmakla 

7 Ali M. Dinçol, “Hititler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi,  Görsel Yayınlar, Ankara 1982, s. 21. 
8 Ali M. Dinçol, a.g.m., s. 21. 
9 Sebahattin Bayram, “Koloni Çağında Kayseri’nin Ticari Hayatı”, II. Kayseri ve Yöresi Tarihi Sempozyumu, 
Kayseri 1998, s. 35. 
10 Sevgi Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, s. 133–134. 
11 Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1998, s. 61. 
12 Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 26–28.   
13 Trevor Bryce, a.g.e., s. 315. 
14 D. Franklin and J. S. Olin, The Search for Ancient Tin, Smithsonian Institution, Washington 1979, s. 7–24; 
ayrıca bkz. J. D. Muhly, “Sources of Tin and the Beginnings of Bronze Metallurgy”, American Journal of 
Archeology 89, 1985, s. 281.   
15 Ali M. Dinçol, a.g.m., s. 21. 
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beraber, onlara karşı da bazı sorumlulukları vardı. Asurlular’ın aralarındaki ilişkilerde belli bir 
sistem vardı. Buna göre wabartumlar en yakın karuma ve bu yerleşimlerin tamamı Kaniş’teki 
karuma, onun da Asur kentine bağlı olduğu bilinmektedir16. Asurlular yerli halk ile olan 

ilişkilerinde yerli idarecilerin isteklerini yerine getirmekle yükümlüydüler. Krallar, tüccarların 
getirdikleri malları depolarında muhafaza ederler, mallarına el koyabilirler hatta onları hapse 
atabilirlerdi17. 

Bu dönem ticari hayatında taşımacılıkta eşekler kullanılmaktaydı. Zira eşekler dönemin 
başlıca ulaşım ve taşıma aracıydı18. Tüccarlar Asur’dan birkaç eşeklik kervanlarla yola çıkar, 
daha sonra bunlar birleşerek konvoyları oluştururdu. Bu dönem de yollarda tehlikeli 
durumlarla karşılaşıldığı kesindir. Zira tabletlerde “tepenin üstünde pusuya yatmış kara bir 
köpek, dağınık kervanları bekliyor; gözleri iyi insanları kolluyor” biçiminde haydutları 
anlatan ifadeler yer almaktadır19. Eşkıyalık o kadar yaygındı ki, Hamurabi’nin kanunları, 
malları çalınan bir tüccarın borcunu geri ödemesini zorunlu kılmazdı. Kanun ve nizamın 
geçerli olmadığı yerde ise durum neredeyse ümitsizdi20. Bu dönem tacirleri için eşkıyalar 
kadar önemli bir diğer sorun ise yolların durumuydu. Bir yaya ya da hayvan için patika 
yeterlidir. Bir taşıt içinse yol gerekir, bu durum tüccarların neden her zaman iki ya da dört 
tekerlekli yük arabaları ile yolculuk yapmadığını açıklayabilir. Bahsi geçen dönemde taş 
döşeli yollara hiç rastlanmaz. Bu durumun temel nedeni ise yol yapmanın masraflı bir iş 
olması ve bu dönemde bu iş için gereken masrafları karşılayabilecek güçlerin henüz ortaya 
çıkmamasıdır. Koloni çağı sonrasında Küçük Asya’nın önemli bir kısmına hâkim olan Hititler 

döneminde bile başkent ile ona yakın bir kutsal mekan arasındaki 1.3 millik yol ancak taşla 
döşenebilmiştir21. Asur Ticaret Kolonileri çağında kara taşımacılığına ek olarak nehir 
taşımacılığının da yapılmış olabileceği ihtimali oldukça yüksektir. Zira Mezopotamya da bu 

amaçla kullanılabilecek iki nehir bulunmaktadır. Her ne kadar bunlar Nil gibi kullanışlı 
olmasalar da M.Ö. 3000 tarihinden itibaren akıntıya karşı ipler ile çekilen, ahşap, küçük nehir 
tekneleri kullanılıyordu. Heredotos, şişirilmiş hayvan derileri sayesinde yüzen ve bir eşek ile 
birkaç tane daha büyük baş hayvanı taşıyabilecek dayanaklıkta ki teknelerden 
bahsetmektedir22. Bu tekneler vasıtasıyla Fırat’ın yukarı havzasında yaşayan halk rahatlıkla 
Babil’e kadar götürebilmekteydiler. Burada yüklerini boşalttıktan sonra teknelerin 
iskeletlerini satar, hayvan derilerini eşeklerine yükler ve ülkelerine yürüyerek geri 
dönerlerdi23.  

16 Sebahattin Bayram, a.g.m., s. 36. 
17 Trevor Bryce, a.g.e., s. 25-28. 
18 Gürkan Gökçek, “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu’da Hayvancılık ve Hayvan Ticareti”, Ar An, 7/1, 
2004, s. 70–71. 
19 Ali M. Dinçol, a.g.m., s. 22. 
20 Lionel Casson, Antik Çağda Seyahat, çev., Nalan Özsoy, MB Yayınevi, İstanbul 2008, s. 31. 
21 Lionel Casson, a.g.e., s. 19-20. 
22 Herodotos, Herodot Tarihi, çev., Müntekim Ökmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002, I. 
194. 
23 Lionel Casson, Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, çev., Gürkan Ergin, Homer Kitapevi, İstanbul 2002, s. 3. 
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Dönemin tüccarları, bir yandan eşkıyaların tehdidi, diğer taraftan yol şartlarının oldukça kötü 
olmasına karşın mesleklerini icra etmeyi sürdürmüşlerdir. Bu durumun nedeni hiç kuşkusuz 
Asurlu tüccarların elde ettikleri büyük kazançlardır. Asurlu tüccarlar tunç alaşımında 
kullanılan kalayın Anadolu’ya getirilmesinde % 100’ü aşan kar elde ettikleri var olan belgeler 
aracılığıyla anlaşılmaktadır. Kolonilerin bulunduğu kentlerdeki yerel Anadolu kralları da buna 
karşılık dışalımı yapılan mallar üzerinden, dokumalardan 1/20, kalaydan 2/65 oranında vergi 
almaktaydılar24. 

Özellikle Kaniş’te ortaya çıkarılan tabletler vasıtasıyla Mezopotamyalı tüccarların yerli halkla 
yalnız işleri gereği ilişki kurmadıkları, zaman içerisinde tüccarların bir kısmının yerli halktan 
kadınlarla evlenmiş oldukları anlaşılmaktadır. Tabletlerde yerli halktan kadınların adının sık 
sık geçmesi sayesinde o dönem Anadolu’sunun etnik yapısı hakkında önemli bilgilere 
ulaşılmıştır. Elde edilen tabletlerin ışığında bölgede M.Ö. III. binyıldan itibaren Hattilerin 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Hattilere ek olarak bölgede Huriler ve Hint-Avrupalı halklar 
arasında yer alan Luwi ve Hititler’in ikamet ettikleri tespit edilmiştir25. Anadolu’nun 
nüfusunun daha o dönemlerde karışık ırklardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Var olan etnik 
karışıklık bölgenin göç yolları üzerinde yer aldığını gösteren en önemli kanıttır. Muhtemelen 
sık sık istilalara sahne olan Anadolu’daki Asur Koloni Çağı’nın sonunu getiren de bu 
olmuştur. M.Ö. 1740’lardaki ikinci yangın felaketi sonrası Kaniş karumu ortadan kalkmasıyla 
beraber Asur Koloni Çağı sona ermiştir26. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Asur ticaret kolonilerinin ortadan kalkmasının ardından, Mezopotamya ile Anadolu arasındaki 
ticaret bir süre daha devam etmiş olmasına karşın eski canlılığına asla kavuşamamıştır. Asur 
Ticaret Kolonileri devrinde Anadolu, gevşek bir siyasi dokuya sahipti. Bu durum M.Ö. 1650 

yılında Hititler’in tarih sahnesine çıkışına kadar devam etmiştir. Bununla beraber M.Ö. 1650 
tarihinden itibaren Anadolu’da var olan siyasi yapı ortadan kalmış, bu tarihten itibaren Hint-
Avrupalı bir halk olan Hititler, Anadolu’nun kontrolünü ellerine geçirmişlerdir.  

Hitit ekonomisi, tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuştur. Krallığın geliri, büyük ölçüde, 
ülkenin tarımsal üretimine ve buradan elde edilen vergilere bağlıydı. Diğer gelirler ise vasal 
devletlerden alınan haraçlardan veya hayvan sürüleri, yağmalanan altın, gümüş ve bakır 
nesneler gibi savaş ganimetlerinden sağlanmıştır. Bununla beraber Hitit ekonomisi, özellikle 
çeşitlenmiş bir ekonomi olmadığı gibi, uluslararası partnerlerle doğrudan etkileşim içindeki 
bir ekonomi görüntüsünde de değildi27. 

M.Ö. XVIII. yüzyılın ilk yarısında Asur kolonilerinin ortadan kalkmasını takiben, Hitit 
anayurdu olan bölge, Yakın Doğu dünyasıyla ticari bağlarını kaybetti. Hitit Krallığı’nın ortaya 
çıkmasıyla beraber, bronz alet yapımında kullanılan kalaya duyulan ihtiyaç, Hititler açısından 

24 Jane Mclntosh, Ancient Mesopotamia, ABC-Clio Press, Oxford 2005, s. 136. 
25 Seton Lloyd, Türkiye’nin Tarihi, çev., Ender Varinlioğlu, Tübitak, Ankara 2003, s. 29-30. 
26 Charles Allen Burney, Historical Dictionary of the Hittites, Scarecrow Press, Maryland 2004, s. 164. 
27 Trevor Bryce, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost Kitapevi, Ankara 2003, s. 103. 
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bu kaynaklara ulaşmayı zorunlu kılmıştır. Dönemin Anadolu’sunda bu kaynakların 
bulunmaması Hititleri, Asur kervanlarının kullandığı güneydoğu güzergâhı üzerinden ithal 
edilmesini zorunlu hale getirmiştir28. Muhtemelen I. Hattuşili, var olan bu lojistik güzergâhı 
kontrol etmek maksadıyla Suriye’ye düzenli seferler yapmıştır29.   

Hititler yabancı ülkeler ile olan ticari temaslarının neredeyse tamamına yakınını Levant ve 
Kilikia kıyıları üzerindeki ticaret merkezleri aracılığı ile yapmışlardır30. Zira I. Hattuşili’nin 
yapmış olduğu Suriye seferinin amacının da bahsi geçen uluslararası pazarlara ulaşmak gayesi 
ile yapıldığı daha önce ifade edilmişti. Hititler, özellikle Milavanda31 aracılığıyla Batı dünyası 
ile ticari faaliyetlerde bulunmuş olsalar da elde edilen buluntular bu ticaretin düşük bir oranda 
yapıldığını göstermekten öteye gitmez32. I. Şuppiluliuma’nın M.Ö. XIV. yüzyılda Kuzey 
Suriye’ye yapmış olduğu sefer neticesinde, bölgenin neredeyse tamamı Hitit kontrolüne 
geçmiştir. Bu bölge içerisinde yer alan Ugarit’in de ele geçirilmesi ile beraber buranın sahip 
olduğu limanlar sayesinde Hititler, Akdeniz dünyasıyla birlikte Fırat ve ötesine uzanan 
topraklarla bağlantıyı sağlayan önemli bir ticari kavşak noktasını kontrolleri altına 
almışlardır33. Ugarit’ten gönderilen mallar, Silifke yöresinde olduğuna inanılan Ura limanına 
getirilmekte ve buradan da Keben, Kilistepe, Mut Karaman, Tarhuntassa ve Zallara yoluyla 

Hattuşa’ya gönderilmekteydi34. Hititler’in ihtiyaç duydukları hammaddeleri temininde 
kullanıldıkları bir diğer güzergâhın ise Wilusa üzerinden geçtiğine inanılmaktadır35. Bu 

görüşü savunanlar Wilusalı yönetici Alaksandu ile Hitit Büyük Kralı II. Muwattalli arasında 
yapılan anlaşma metnini delil olarak kullanmaktadırlar. Zira bahsi geçen anlaşma metninin §2 
(BI 2–14) nolu paragrafta “eskiden atam Labarna, Arzawa ülkelerinin tamamı ve Wilusa 
ülkesi ile savaşmıştı. Ve onları köle yapmıştı36” ibaresi dikkatimizi çekmektedir. 3 nolu 
paragrafta anılan Labarna adını ilk kez M.Ö. 1525–1500 yıllarında hükümdar olan 
Telipinu’dan öğrenmeliyiz37. Telipinu metni olarak bilinen tabletin I. Hattuşili bölümünde şu 
ifade vardır: “Büyük kral, Tabuna Telipinu şöyle söyler: Bir zamanlar Labarna Büyük 
Kraldı”. Bununla beraber 1957 yılında Büyükkale’de K yapısında bulunan Akkadça tablette 
ise şu ifade vardır: “ Büyük kral Tabarna, Tavananna’nın erkek kardeşinin oğlu, Hattuşa’da 
kraldı”38. Sedat Alp’in Hitit Çağında Anadolu adlı kitabında, Labarna’nın, bilinen ilk Hitit 
kralı olduğu ifade edilerek M.Ö. 1680–1650 yıllarında hükümdarlık yaptığı belirtilmiştir39. 

28 Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, s. 86. 
29 Hans Gustav Güterbock, Recent Developments in Hittite Archaeology and History, Eisenbrauns, Michigan 
2002, s. 103. 
30 Trevor Bryce, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, s. 109. 
31 Wolf Dietrich Niemeier, “Hattusa und Ahhijawa im Konflikt um Millawanda/ Milet”, Die Hethiter, Kunst, 
2002, s. 294–299. 
32 Ali M. Dinçol, a.g.m., s. 66; ayrıca bkz. J. G. Macqueen, a.g.e., s. 121. 
33 Trevor Bryce, “Relations between Hatti and Ahhiyawa in the Last Decades of the Bronze Age”, Hittite 
Studies in Honor of Harry A. Hoffner, Eisenbrauns, Michigan 2003 s. 63.  
34 Güngör Karauğuz, Hitit Devletinin Siyasi Anlaşma Metinleri, Çizgi Kitapevi, Konya 2002 s. 162–163. 
35 J. G. Macqueen, a.g.e., s. 44, 46.  
36 Güngör Karauğuz, a.g.e, s. 140. 
37 Sedat Alp, Hitit Çağında Anadolu, Tübitak Yayınları, Ankara 2002 s.178. 
38 Ekrem Akurgal, a.g.e., s.55. 
39 Sedat Alp, a.g.e, s.178. 
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Elde edilen bu bilgiler ışığında şu sonuca ulaşabiliriz: II. Muwattalli döneminde yazılan 
anlaşma metninde ismi anılan Hitit Büyük Kralı Labarna’nın M.Ö. 1680’de hükümdar olduğu 
ve anlaşma metninde ifade edilen Labarna ile aynı kişi olduğu kabul edilirse Hitit ve Wilusa 
arasındaki ilişkilerin 400 yıllık bir geçmişi olduğu sonucuna ulaşılır. Bahsi geçen tarihlerde 
Anadolu’daki Asur kolonilerinin ortadan kalkmış olması buna bağlı olarak da Tunç Çağı 
ekonomilerinin temel ihtiyaç maddesi olan kalayın artık Asurlu tüccarlar tarafından bölgeye 
getirilemediği görülür. Muhtemelen Hititler açısından had safhaya ulaşan bu ihtiyaç 
Anadolu’nun kuzeybatısına yapılan bu seferler karşılanmış, böylelikle Hititler ihtiyaç 
duydukları kalayı Avrupa’dan Wilusa yolu ile temin etmişledir40. Bununla beraber bu 

bölgeden elde edilen miktarın ihtiyaçları karşılayamaması üzerine de I. Hattuşili, Kuzey 
Suriye üzerine sefere çıkarak bu bölgeden geçen ticaret yolunu kontrol altına almak istemiş, 
böylelikle artan kalay ihtiyacının bir bölümü de bu rota üzerinden sağlanmaya çalışılmıştır. 

Hititler’in hangi malları ithal edip karşılığında hangi malları ihraç ettiklerine dair bilgilerimiz 
oldukça yetersizdir. Hitit ülkesinde yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen ithal malların sayısı 
oldukça azdır. Bu mallar arasında Myken ülkesinden geldiği düşünülen seramikler41, bir çift 
Babil silindir damgası ve pek rastlanmayan türde Mısır taşından ve kaynak taşından vazolar 
ele geçmiştir. Bu durumda akla uygun gelen durum ise Hititler’in yağ, parfüm, hububat ve 
dokumalar gibi tüketilebilen ve çabuk bozulan malları ithal ettikleridir42. Zira Ugarit Kralına, 
Hitit sarayından gönderilen bir yazıda Hitit Kralı’nın aldığı 500 ton hububatın Ura tüccarları 
tarafından sevkıyatı söz konusudur43. Yine Hitit Kralının oğluna yazdığı bir mektupta 
buğdayla dolu 100 geminin Ura ya da Lasti- şehrinde yüklerinin boşaltılması 
emredilmektedir44. Başka bir metinde ise Suriye’den geldiği anlaşılan mavi ve mor yünün, 
Ugarit limanlarından, Ura limanına ve oradan da Hattuşa’ya ulaştırıldığı kayıtlıdır45. Özellikle 
devletin son yıllarında iç üretimin azalmasına paralel olarak Mısır’dan yiyecek ithal edildiği 
anlaşılmaktadır. Puduhepa, Ramses’e yazdığı mektuplardan birinde ülkesinde yiyecek 
kalmadığından yakınmakta ve Ramses’in gelini olmak üzere yollanan Hitit prensesinin çeyizi 
karşılığında olabildiğince at, sığır ve koyun yollanması istenmektedir46. Tüm bunların yanında 
Homeros’un da ileri sürdüğü gibi muhtemelen Hitit ülkesinden Myken ülkesine at ihraç 
edildiği düşünülmektedir47. Buna ek olarak Asur Kralı’nın III. Hattuşili’den iyi kalite demir 
istemesini48 ticarete yoran bazı bilim adamları varsa da bu gerçekte maddenin o dönemki 
değeri düşünüldüğünde krallar arası hediyeleşmeden öteye gidemeyeceği daha akla uydundur. 

40 J. Mellaart, “Anatolian Trade with Europe and Anatolian Geography and Culture Provinces in the Late Bronze 
Age”, Anatolian Studies XVIII, 1968, S. 187.  
41 J. G. Macqueen, a.g.e., s. 121. 
42 Trevor Bryce, a.g.e., s. 110. 
43 P. Mack Crew, The Cambridge Ancient History, V. 2, Cambridge University Press, Cambridge 1975, s. 369. 
44 Güngör Karauğuz, a.g.e, s. 162. 
45 Güngör Karauğuz, a.g.e, s. 162. 
46 Trevor Bryce, Letters of The Great Kings of The Ancient Near East, Routledge, London and New York 
2003, s. 116–117. 
47 Trevor Bryce, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, s. 110. 
48 Birgit Brandau, Hititler, Arkadaş Yayınları, Ankara 2004 s. 221. 
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Hititler, muhtemelen ticari ihtiyaçların karşılanmasında kralın vekili konumundaki tüccarları 
kullanmışlardır. Özellikle yazılı metinlerden elde edilen veriler bu iş için Uralı tüccarların 
kullanıldığını göstermektedir. Her ne kadar bu dönem zarfında ticari hayatın riskli bir iş 
olduğu görülse de elde edilen kazançların var olan riskleri gölgelediği görülmektedir. 
Örneğin, Hititler’in dış ticaretinde tekel konumunda olan Uralı tüccarların, bu faaliyetleri 

sonucunda yüksek kazançlar elde ettikleri görülmektedir. Zira Ugarit Kralı Nigmepa’nın III. 
Hattuşili’ye yazdığı bir mektupta Uralı tüccarların ticari hayattan elde ettikleri gelirlerle 
Ugaritten yüksek miktarda gayrimenkul satın aldıkları ve bu durumun iki halk arasında 
gerilime neden olduğundan yakınılmakta ve Hitit Kralı’nın bu duruma bir çözüm bulması 
istenmektedir49. IV. Tuthaliya döneminde Asur ile ortaya çıkan sorunlara bir çözüm olarak 
Hititler, Ugarit ve Amurru’nun Asur Devleti ile olan tüm ticari ilişkilerin sonlandırmasını 
istemesi, gerçekte buradaki tüccarların kralın istekleri doğrultusunda ticaret yapan bir nevi 
devlet görevlisi olduklarını göstermektedir50. 

SONUÇ 

Hititler, Bronz Çağı ticaret dünyasında fazla faal olmayan bir ulustur. Hititler, ticari 
faaliyetlerinde yabancı tüccarları kullanmışlardır. Bu durumun temel nedenini Hititler’in 
yaşadığı coğrafyanın yapısında aramak gerekir. Mısır, Kıbrıs, Mykenler ve Suriye-Filistin kıyı 
devletlerinin aksine, Hitit ülkesi, karayla çevrelenmiştir. Hititler’in askeri ya da ticari amaçlı 
gemileri yoktu. Giriştikleri nadir denizcilik faaliyetlerinde ise Ugarit gibi vasal devletlerin 
filolarından yararlanmaktaydı. Genel olarak büyük ticari uygarlıklar doğrudan deniz yolu 
olanlardır. Bununla beraber bu durum Hititler’in neden ticari hayatta pasif olduklarını tek 
başına açıklamaya yeterli değildir. Bir ülkenin uluslararası ticarette aktif ve başarı olmasının 
bir diğer nedeni ise diğer ülkelerde talep gören ve daha kolay ulaşılabilen kaynaklardan 
tedarik edilemeyecek malları ve malzemeleri yeterli miktarda sağlayacak bir kapasiteye de 
sahip olması gerekir51. Hitit ülkesi incelendiğinde bahsedilen özelliklere sahip olmadığı 
görülmektedir. Hitit ekonomisinin temeli tarıma dayansa da ülkede sık sık yaşanan kuraklıklar 
yanında yaz aylarında ülke nüfusunun üretici kısmının büyük bölümünün seferlere çıkması 
tarım hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sebepten dolayı dış ülkelere tarım ürünü ihraç 
edemeyen Krallık sık sık dışarıdan tarımsal ürün ithal etmek zorunda kalmıştır. Yeraltı 
kaynakları da incelendiğinde ülkede çıkarılan madenlerin zaten komşu devletlerde de var 
olduğu göz önüne alındığında (Mısır, altın ve bakır açısından zengin bir potansiyele sahipken, 

49 Michael Heltzer, Society and Economy in the Eastern Mediterranean, Peeters Publishers, 1988, s. 9; ayrıca 
bkz. Ahmet Ünal, Hititler Devrinde Anadolu I, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002, s. 139. Hititler her 
nekadar ticarette fazla faal olmasalar da tüccarları koruyan yasalar çıkarmatan da geri kalmamışlardır. Bu 
yasalara göre: “Eğer bir kimse bir Hitit tüccarını öldürürse, 4000 gümüş şekel ödeyecektir ve bunu kendi evinden 
karşılayacaktır. Eğer bu, Luvi ya da Palatopraklarında olursa, 4000 gümüş şekel ödeyecek ve ayrıca malları 
yerine koyacaktır. Eğer Hatti ülkesindeyse, kendisi (ayrıca) bahsi geçen tüccarın gömülmesini üstlenecektir”. 
Metin için bkz. Trevor Bryce, a.g.e., s. 103.  
50 J. G. Macqueen, a.g.e., s. 54. 
51 Trevor Bryce, a.g.e., s. 110-111. 
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Kıbrıs’tan da yüksek miktarda bakır çıkartılmaktaydı52) bu kaleminde ihracat için oldukça 
yetersiz olduğu anlaşılır.    
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ÖZET 

Ana akım iktisadın “Homo Economicus” olarak tanımladığı rasyonel bireyin aslında karar 
verirken her zaman akıllıca davranmadığı uzun zamandır kabul edilen bir gerçektir. Çünkü 
gerçek bireylerin bilişsel önyargıları olduğundan ve önemli derecede çevresel faktörlerden 
etkilendikleri için karar verirken sistematik hata yaparlar. Bu nedenle bireylerin karar 
aşamasında daha rasyonel davranışlar gerçekleştirmesi için, ana akım iktisada karşı getirdiği 
eleştirilerle ortaya çıkan davranışsal iktisat ekolü devreye girmektedir. Davranışsal iktisat, 
bireylerin her zaman kendi faydasını gözeterek, rasyonel düşünce sistemi çerçevesinde karar 
almadıklarını savunur ve bu nedenle bireylerin davranışlarını nasıl faydalı hale getirilebilir 
sorusuna, ekonomiye getirdiği birçok önemli kavramla açıklamaya çalışmaktadır. Bu 
kavramlardan biri olan dürtme teorisi, bireylerin davranışlarını yararlı hale getirmek için 
önemli bir araştırma konusu olmuş ve hükümetler tarafından da önemli politikalar 
gerçekleştirilmiştir. Dürtme, tüketici seçim seçeneklerini kısıtlamadan veya teşvikleri önemli 
ölçüde değiştirmeden davranışı tahmin edilebilir şekilde değiştirmeye yönelik bir yöntemdir. 
Günümüz teknoloji çağındaki bireylere ulaşmak ve davranışlarını daha yararlı hale getirmek 
ancak bir dijital sistemle etkili olacaktır. Bu dijital sisteme örnek olarak, yeni bir kavram olan 
„„dijital dürtme‟‟ gösterilebilir. Dijital dürtme, davranışsal ekonomiden gelen içgörülere 
dayanarak, dijital ortamdaki öğeler yardımıyla kullanıcı davranışını öğrenmeye çalışır ve bu 
bilgiler ışığında insan davranışlarını arzu edilen ve toplam refahı artıracak şekilde yönlendiren 
bir sistemdir. Günümüzde, çoğu karar çevrimiçi ortamlarda alınmaktadır. Bu nedenle dijital 
dürtme, politika yapıcılar, iletişimciler ve tasarımcıların bireylerin davranışlarını öğrenmesini 
sağlayarak ve bu doğrultuda bireylerin kendilerine ve toplum refahını artıracak akıllıca 
kararlar vermesini sağlayacak seçeneği seçme konusunda büyük ölçüde yardımcı olabilir. 
Dijital dürtme, sosyal medya, mobil uygulamalar, e-ticaret, e-devlet, konum hizmetleri, 
kurumsal dijital bilgi sistemleri gibi dijital ortamlarda bireylerin faydasını artırmada bir araç 
olarak kullanılabilir. Bu amaçla çalışmamız, doküman analiziyle dijital dürtme kavramını, 
kullanım alanlarını ve dijital dürtmenin hangi yeni alanlarda kullanılabileceğine dair açıklama 
ve öneriler sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Dürtme, Davranışsal Ekonomi, Teknoloji 

ABSTRACT 
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It has long been accepted that the rational individual, defined as "Homo Economicus" by 
mainstream economics, does not always act wisely when making decisions. Because real 
individuals have cognitive biases and are significantly affected by environmental factors, they 
make systematic mistakes when making decisions. For this reason, the behavioral economics 
school, which emerged with the criticisms it brought against the mainstream economics, 
comes into play in order for individuals to perform more rational behaviors at the decision 
stage. Behavioral economics argues that individuals do not always make decisions within the 
framework of a rational thought system by considering their own benefit, and therefore it tries 
to explain the question of how individuals' behaviors can be made useful, with many 
important concepts it has brought to the economy. One of these concepts, the nudge theory, 
has been an important research topic in order to make the behavior of individuals useful and 
important policies have been made by governments. Nudge is a method of predictably 
changing behavior without limiting consumer choice options or significantly changing 
incentives. Reaching individuals in today's technology age and making their behaviors more 
useful will only be effective with a digital system. An example of this digital system is the 
new concept of "digital nudge". Based on insights from behavioral economics, digital nudge 
tries to learn user behavior with the help of elements in the digital environment, and in the 
light of this information, it is a system that directs human behavior in a way that is desirable 
and increases total well-being. Today, most decisions are made online. Therefore, digital 
nudging can greatly assist policy makers, communicators, and designers in choosing the 
option that will enable individuals to learn about their behavior and accordingly make wise 
decisions that will increase their own and community well-being. Digital nudging can be used 
as a tool to increase the benefit of individuals in digital environments such as social media, 
mobile applications, e-commerce, e-government, location services, corporate digital 
information systems. For this purpose, our study provides explanations about the concept of 
digital nudge with document analysis, its usage areas and in which new areas digital nudge 
can be used. 

Keywords: Digital Nudge, Behavioral Economics, Technology 

GĠRĠġ  

Ana akım iktisat rasyonel seçim varsayımı üzerine kuruludur. Rasyonel birey varsayımının 
temelinde, her bireyin kendi refahının en iyi karar vericisi olarak, seçimlerinde her zaman 
tutarlı davranarak faydasını maksimize etmektedir (Bernheim, 2016). Buna karşın davranışsal 
iktisat, bireylerin davranışlarında tam rasyonel olmadığı, karar verme aşamasında birçok 
faktörün etkisinde kaldığı için irrasyonel davrandığını savunmaktadır. Günümüzde 
davranışsal iktisat varsayımları daha çok kabul görmektedir. Bu nedenle hükümetler birey ve 
toplum davranışlarının faydalı hale getirmek için davranışsal iktisat teorilerinden olan 
dürtmeyi kullanarak birçok başarılı örneğe imza atmıştır. Dürtme uygulamaları çevrimdışı 
olarak gerçekleştirilmektedir. 

Günümüzde dijital teknolojilerin özel ve profesyonel yaşamımızın geniş alanlarında 
kullanımın artması, insanların dijital ortamlarda (çevrimiçi) fazlasıyla önemli kararlar 
almasını gerekli kılmaktadır. Bu noktada teknoloji kullanıcıların davranışlarını anlamak ve 
yönlendirmek çevrimdışı alanlarda kullanılan dürtmeyle müdahale etmek zorlaşmaktadır. Bu 
nedenle teknolojik tabanlı bir dürtme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Dijital ortamlarda 
başarılı dürtme uygulamalarının gerçekleşmesi için teknoloji tabanlı dijital dürtme kavramı 
karşımıza çıkmaktadır. Dijital dürtme, teknoloji tabanlı içgörülerinin kullanılmasıyla teknoloji 
kullanıcıların davranışlarını istenilen şekilde yönlendiren bir yöntemdir. Hükümetlerin 
irrasyonel bireylerin sağlık, çevre, vergi, su, elektrik ve doğalgaz kullanımını daha faydalı 
hale getirerek, kamu harcamalarının azaltılmasında dijital dürtülerin kullanması önemli 
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olabilir. Bu çerçeveden çalışmamızın amacı, doküman analizi yardımıyla dijital dürtme 
kavramı ve önemi, kullanım alanları ve etkin bir şekilde kullanılabileceği yeni alanlara dair 
açıklama ve öneriler sunmaktır.  

DÜRTME VE DĠJĠTAL DÜRTMENĠN GELĠġĠMĠ  

İrrasyonel seçim yapan bireylerin seçimleri arasında en faydalı seçime yönlendirilmesi kamu 
için önemli bir görevdir. Dünyada son dönemlerde hükümetler irrasyonel bireylerin 
davranışları değiştirmek için davranışsal iktisat teorisi olan dürtme yardımıyla birçok başarılı 
kamu politikası uygulamış ve dürtme artık önemli bir araç haline gelmiştir. Bu dürtme 
uygulamaları, eğitim, sağlık, enerji, çevre, finans, sosyal güvenlik ve daha pek çok alanda 
uygulaması kolay ve getirisi yüksek pratikler yapmaya olanak sağlamaktadır (Özdemir, 
2019). Dürtme, Richard Thaler ve Cass Sunstein tarafından geliştirilen ve „Nudge: Sağlık, 
Zenginlik ve Mutlulukla İlgili Kararları İyileştirme‟ adlı kitaplarındaki örnekler sayesinde 
popüler hale gelen bir kavramdır. Dürtme, seçim mimarisinin, ekonomik teşvikleri 
değiştirmeden ve herhangi bir seçeneği yasaklamadan insanların davranışlarını öngörülebilir 
bir şekilde değiştiren bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Seçim mimarisi ise, “bireylerin 
seçim yaptığı ortam” olarak ifade edilir (Thaler ve sunstein, 2008). İnsanlar günlük 
hayatlarında birçok irrasyonel davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu irrasyonel davranışlar 
kişilere ve topluma büyük zararlar verebilmektedir. İrrasyonel davranışlar kişinin daha çok 
kilo almasına, daha çok su, elektrik kullanımına ve daha çok trafik kazalarına maruz 
kalmasına neden olarak sağlık, trafik ve enerji israfından dolayı devlettin harcamalarını da 
arttırmaktadır. Bu nedenle bireylerin irrasyonel davranışlarını değiştirmek için 
gerçekleştirilecek davranışsal iktisat içgörüleri/dürtme müdahaleleri bireyim seçimlerini 
sınırlamadan en iyi seçeneği seçmeleri konusunda önemli bir başarı elde edilebilir (Thaler ve 
Sunstein, 2008).  

Ancak günümüz teknoloji çağında çevrimiçi ortamlarda birçok seçim yapılır. Bu noktada 
bireyin davranışlarını anlamak ve yönlendirmekte dürtme ve klasik teorilerle müdahalesi 
zordur. Çünkü dürtme genel olarak çevrimdışı olarak gerçekleştirilmekte, klasik teoriler ise 
bireyin rasyonel olduğunu varsayarak bireyin davranışına bir müdahalede bulunmazdı. 
Teknoloji tabanlı olan dijital dürtme bu konuda önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dijital dürtme, dijital seçim ortamlarında karar vericilerin bilgi işlemesini tahmin edilebilir 
şekillerde etkileyen kullanıcı arayüzü tasarım öğelerinin kullanılması olarak 
tanımlanmaktadır. Dijital seçim ortamları ise, insanların karar vermesini veya karar vermesini 
gerektiren web tabanlı formlar ve ERP ekranları gibi kullanıcı arayüzleridir (Weinmann, 
Schneider ve vom Brocke, 2016). Weinmann, Schneider ve vom Brocke (2016) tarafından ilk 
tanımından bu yana, dijital dürtme bilimsel olarak artan bir ilgi görmüştür (Hummel & 
Maedche, 2019; Meske & Amojo, 2020; Mirsch ve diğerleri, 2017; Schaer & Stanoevska-
Slabeva, 2019). Farklı tanımlarla karşımıza çıkan dijital dürtü (Weinmann ve diğerleri, 2016, 
Gregor ve Lee-Archer, 2016; Schneider ve diğerleri, 2018; Schaer & Stanoevska-Slabeva, 
2019; Meske ve Amojo, 2020), yaklaşımlar spesifik olarak farklılık gösterse de, bireyin seçim 
özgürlüğünü kısıtlamadan, ekonomik teşvikleri önemli ölçüde değiştirmeden, dijital 
ortamlarda insan davranışını tahmin edilebilir şekilde etkilemek için teknoloji içgörülerin 
kullanılması ortak bir tanım olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yapılan çalışmalar kullanıcı arayüzlerindeki ayarlamaların gerçekten de davranışı 
değiştirmede başarılı olabileceğini göstermiştir (Esposito ve diğerleri, 2017; Huang ve 
diğerleri, 2018; Dennis ve diğerleri, 2020). Bu nedenle teknoloji kullanıcıların irrasyonel 
seçimlerinin değiştirilmesinde doğru uygulamalarla dijital dürtüler önemli bir araç olarak 
kullanılabilir. Örneğin sosyal medya kullanımın azaltılması için, sosyal medya 
uygulamalarında ne kadar sürenin geçildiğine dair bir bilginin yer alması veya kullanım 
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süresini geçtikten sonra kullanılan telefon ve bilgisayarların titreşime geçmesi kişinin 
uygulamayı daha az kullanmasını sağlayarak zamanını daha iyi değerlendirmeye fırsat 
tanımaktadır. Sağlık açısından bireyin daha fazla yürümeye teşvik edilmesi için akıllı telefon 
ve saatlerde yer alan günlük adım sayısı bireyin daha fazla yürümeye teşvik edebilmektedir. 
Ayrıca akıllı hatırlatıcılar sayesin de önemli e-posta ve mesajlar iş ve verimlilikte de önemli 
başarılar sağlamaktadır. Artık çoğu banka hesabında kullanıcıların aylık tüketimlerine ait 
bilgilerin mutfak, giyim, ulaşım ve eğlence harcaması olarak sınıflandırılması kişinin 
davranışlarını daha iyi ayarlamasına olanak tanımaktadır (Soboley, 2021). Bu gibi doğru 
uygulanan dijital dürtüler bireyin davranışlarını olumlu etkilemektedir. 

Dijital dürtme insanları istenen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etmek için SMS metin 
mesajları, e-posta, e-ticaret, e-devlet, sosyal medya, anında iletme bildirimleri, mobil 
uygulamalar, konum hizmetleri, kurumsal dijital bilgi sistemi ve oyunlaştırma gibi tanıdık 
çevrimiçi teknolojiler kullanır. Dijital dürtmenin faydası ise, basit ve ucuz olmasının yanı sıra, 
sosyal olarak kabul edilebilir grup davranışlarını besleyebilir ve insanları farklı davranmaya 
teşvik etmekte çok hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Dijital dürtüler ayrıca kuruluşların 
çabalarının başarısını ölçmek için analiz edebilecekleri veriler üreterek, ilerledikçe 
öğrenmelerine ve yeniden ayarlamalarına olanak tanır.  

ÖNERĠLER  

Dürtme, bireyleri daha iyi sosyal sonuçlara yol açan daha iyi kararlar almaları için etkilemek 
amacıyla bu insani eğilimlerden yararlanan bir yöntemdir. Davranışları olumlu yönde 
etkilemek için tasarlanmış basit metinsel dürtülerle birçok başarılı deneme 
gerçekleştirilmiştir. 

Belirli bir sosyal politikanın başarılı bir sonuca ulaşması için bilgi teknolojileri tarafından 
kullanımı kolaylaştırılan dürtüler olan dijital dürtü, dürtmelerin geliştirilme sürecine birçok 
noktada potansiyel olarak yardımcı olabilir. Bu sayede, dürtmelere en çok nerede ihtiyaç 
duyulduğu daha kolay, daha basit, daha çabuk belirlenebilir veya bir web sitesi deneyiminin 
kişiselleştirilmesi yoluyla uygulamaya konulacak bir dürtme hem bireysel hem toplumsal 
fayda sağlayabilir. Politikacılar, tasarımcılar ve iletişimciler, teknolojiyi kullanan bireylerin 
davranışlarını öğrenerek ve deneyerek bireylerin ve toplumun faydasını artıracak dijital 
dürtüleri gerçekleştirebilirler. 

Dürtmelerin özellikle politika uygulamalarında kullanılmasında fayda vardır. Dürtme fikirleri, 
davranışsal yaklaşımlar kullanarak politika ve toplumsal hedeflere ulaşmak isteyen 
hükümetler tarafından pratikte benimsenmiştir. Birleşik Krallık'ın Davranışsal Öngörü Ekibi 
(BIT), gerçekçi insan davranışının temellerine dayanan stratejilerin uygulanması yoluyla 
kamu hizmetlerini iyileştirmenin yollarını araştırmaktadır. 

Türkiye‟nin ilk Nudge birimi olan “Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler 
Dairesi Başkanlığı”nın Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulması için süreç 2015 yılının 
Eylül ayında başlatılmıştır. Amaç öncelikli olarak bireysel faydayı arttırmaktır. Artan bireysel 
fayda kesinlikle toplumsal faydayı arttıracaktır.  

Özellikle çevrimiçi ortamda, insanlar bilinçli kararlar vermek için gereken tüm ilgili verileri 
işlemede başarısız olma eğilimindedir ve bu da otomatik ve aceleci seçimlere yol açar 
(Benartzi ve Lehrer 2017). Uygulanacak özellikle kamu bazındaki dijital dürtmeler obezitenin 
azaltılmasında, sağlık kontrollerinin artırılmasında, çevre dostu ürünlerin talebinin 
artırılmasında, su, elektrik, doğalgaz tüketiminin azaltılmasında, vergilerin ödenme payının 
artırılmasında kullanılabilir.  
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Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni obezite; kalp-
damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, 
kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin 
hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ederken, yine aynı örgüt tarafından 
yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisi olduğu belirlenmiştir (http-1) 

İnsanlar genellikle sağlıklı beslenme niyetinde olsalar da herkes bunu başaramaz. Bu durum 
hükümetlerin tüketicilere yardım etmesi için kolları sıvamasına sebep olmuştur. Dünya 
genelinde olduğu gibi ülkemizde de obezite görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. T.C. 
Sağlık Bakanlığınca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma 
raporuna göre Türkiye‟de obezite sıklığı; Erkeklerde %20,5, kadınlarda ise %41,0, toplamda 
%30,3 olarak bulunmuştur. Genel toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve şişman 
olanlar %64,9, çok şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur (http-2). Yukarıda verilen 
istatistikler sadece yetişkinlere ilişkindir. Rakamlar, sosyal devlet olan ülkemizde obezitenin 
giderek yaygınlaştığını göstermektedir. Bu bağlamda obezitenin önüne geçilmesi birçok 
bakımdan önemlidir.  

Yıllar içinde hükümetlerin bireylerin daha sağlıklı beslenmelerine yol açacağını düşündüğü 
belirli yöntemlere başvurduğu gözlemlenmiştir (WHO, 2014). Hükümetler, bu konuda 
sağlıksız ürünlerin fiyatlarını arttırmak için vergilendirmelerden yararlanmış veya bu tür 
firmaların etkinliklerdeki sponsorluklarına kısıtlamalar getirerek bu markaların daha az göz 
önünde olması yoluyla tüketimlerini azaltmaya çalışmıştır ancak beklenen etki görülmemiştir 
(Beeken ve Wardle, 2013; Morley, Martin, Niven ve Wakefield, 2012). Arkasında yatan 
etmenler arasında bireylerin seçimlerinin kısıtlanmasından hoşlanmamasının yattığı 
düşünülmektedir. Bu anlamda dürtmenin bireylerin tüketim kararlarında daha etkin rol 
oynaması beklenmektedir.  

Dijitalleşmenin son yıllarda hayatımızda daha çok yer kapladığının farkındaydık. Ancak son 
on sekiz aydır içinde bulunduğumuz COVİD 19 gerçeği ve bu süreçte yaşadığımız eve 
kapanmalar arası dijitalle çok iyi olmayanları dahi etkisi altına aldı. Market alışverişimiz de 
dahil birçok işimizi internet ortamında halleder olduk. Hatta bir çoğumuzun evden ayrılmadan 
market alışverişimizi hallediyor, aldıklarımızın zahmetsiz şekilde kapımıza kadar geliyor 
olması hoşumuza gitti. Bu nedenle özellikle online market alışverişlerinde kullanılacak 
örneğin renklendirmeler sayesinde bireyleri daha sağlıklı beslenmeye dürtmek söz konusu 
olabilir çünkü bireyler kalori yoğun gıdaların tüketimini azaltırsa aşırı kilo ve obezite 
önlenebilir. Kalorisi yüksek ürünler kırmızı ile kalorisi düşük ürünler yeşil ile betimlenebilir. 
Bireylerin alışverişleri esnasında bu renkler sayesinde kalorisi daha düşük yiyecek ve 
içeceklere yönlendirilmesi sağlanabilir. Kalorisi yüksek ürünlerdense düşük olanlar hakkında 
bireylere tavsiyelerde bulunulabilir veya yeşil ürünleri tercih eden diğer tüketicilerin gün/ay 
gibi belirli bir süre için yüzdeleri veya sayıları bu tüketicilerle paylaşılabilir ve geri bildirimde 
bulunulabilir. Davranışsal iktisatta oldukça sık kullanılan geri bildirim ya da yeni nesil geri 
bildirimler, geleneksel geri bildirimlerin geliştirilmesi sonucunda, tüketiciye daha kapsamlı ve 
yol gösterici bilgilerin sunulmasını yönünde fayda sağlar (Ata ve Erdoğan, 2019).  Bunun 
yanında, alışverişlerini tamamladıktan sonra alışveriş sepetlerindeki ürünlerinin ne kadarının 
kırmızı ne kadarının yeşil ürünlerden olduğunu görüp, daha çok yeşil renkli ürün almışlarsa 
bu davranışlarını motive eden birkaç kelime ekranda çıkabilir.  

Çevresel bozulma, zamanımızın en büyük endişelerinden biri haline gelmiştir. İşin kötü tarafı 
çevresel bozulmanın çoğu insan kaynaklıdır (Dunlap ve diğerleri 2000; Schubert 2017; 
Schultz ve diğerleri 2005). Bundan kurtulmak ise çevre dostu ürünler ile söz konusu olabilir. 
Melville (2010) bilgi sistemlerinin (IS), dikkat çekici etkisi ve hayatımızın her alanında her 
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yerde bulunması nedeniyle bu zorluğun üstesinden gelmek için önemli bir silah olarak 
görülebileceğini vurgulamaktadır. Çevre dostu ürünlerin satın alınmasının teşvik edilmesine 
yönelik kullanılacak dijital dürtmeler arasında ürünlerin alıveriş sitelerinde önce listelenmesi 
önerilebilir. Bununla birlikte, bu ürünlerin satın alınma yüzdesi tüketici ile paylaşılabilir. Kaç 
kişinin bu tür ürünleri tercih ettiği vurgulanabilir. Varsayılan seçenek kullanılabilir ve birey 
internet ortamında satın almak istediği ürünün adını girdiğinde girdiğinizde sistem tüketiciyi 
direk çevre dostu ürünü tercih etmiş kabul edebilir ve ürün satın alınmak istenmediğinde 
tıklamak koşulu ile ürünün satın alımından vaz geçmek söz konusu olabilir.  

Sağlık hizmetleri sağlık konularını içeren çalışma alanlarını içerir. Bu bağlamda, sağlık 
hizmetleri insanlarda hastalık, rahatsızlık, yaralanma ve diğer fiziksel ve zihinsel 
bozuklukların önlenmesi, teşhisi, tedavisi yoluyla sağlığın korunması veya iyileştirilmesidir. 
Sağlık hizmetlerinin sağlanması, "mümkün olan en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak için kişisel 
sağlık hizmetlerinin zamanında kullanılması" anlamına gelir. Etkili bir sağlık sistemi, bir 
ülkenin ekonomisinin, kalkınmasının ve sanayileşmesinin önemli bir kısmına katkıda 
bulunabilir (http-3). Sosyal ülkelerde sağlık sisteminin bedava olması maliyetlerin devletin 
üzerinde olması anlamını taşır. Bu maliyetlerin minimuma indirilmesindeki etken yollardan 
biri erken teşhis olabilir. Devletin bu yükünü hafifletmek için dijital dürtmeden 
yararlanılabilir. Yazılacak bir program sayesinde devletten sağlık hizmeti alan bireylere, 
özellikle belirli bir yaş üstünde, altı aylık, yıllık gibi belirli periyotlarla gönderilecek 
mesajlarla kontrol/check-up vakitlerinin geldiği hatırlatılabilir. Bu mesajlarda erken teşhisin 
öneminden bahsedilebilir ve ait oldukları yaş grubundakilerin yüzde kaçının randevu aldıkları 
belirtilebilir.  

Su, tüm canlıların hayatını devam ettirmesi için gerekli en önemli maddelerden biridir. Ancak 
susuzluğun kapıda olduğu da bilinen bir gerçektir.  Bu nedenle alınacak tedbirler ile su 
tüketiminin azaltılması oldukça önemsenen bir konudur. Dijital dürtme yardımı ile su 
tüketiminin azaltılması için bilgi sistemlerinden yararlanılabilir. Gerçekleştirilecek bir yazılım 
ile bireylerin aylık su tüketim miktarlarını parasal olarak önceden belirlemeleri istenir. Aylık 
su tüketimini örneğin 50TL olarak belirleyen tüketicinin bu meblağı önceden yatırması 
beklenir. Ardından bu bireye ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta, son üç gün kala su 
tüketimine bağlı olarak hesabında ne kadar para kaldığını gösteren mesajlar SMS şeklinde 
telefonuna veya e-mail adresine gelebilir. Bireye dijital ortamda gerçekleştirilecek 
hatırlatmalar (dürtmeler) sayesinde su tüketimini kontrolü altında tutması konusunda yardımcı 
olunabilir. Böyle bir uygulama ile dar anlamda bireyin kendi su tüketimini yönetmek kaydıyla 
su faturasını kontrol edebilmesi hem de geniş anlamda su tasarrufuna katkıda bulunması 
sağlanmış olur. Aynı uygulama doğalgaz ve elektrik tüketimi için de gerçekleştirilebilir.  

Bir ülkenin vergi sistemi, ekonomik büyüme, kamu borcu, mali açık ve enflasyon gibi diğer 
makroekonomik endekslerin önemli bir belirleyicisidir. Aynı şekilde, bir ülkenin 
makroekonomik durumu da vergi yapısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Spesifik olarak 
ekonomik büyüme ve gelişme düzeyi ile vergi yapısı arasında bir ilişki vardır. Ekonomik 
gelişmişlik düzeyinin bir ülkenin vergi matrahı üzerinde çok güçlü bir etkisi olduğu 
tartışılmıştır (Musgrave, 1969). Bu kadar büyük öneme sahip verginin toplanması için 
kullanılacak dijital dürtmeler devletin yükünü hafifletmede kullanılabilir. Gerçekleştirilecek 
yazılımlar ile uygulamaya konulacak aplikasyonlar sayesinde örneğin emlak vergisinin son 
ödeme tarihi olan 31 Mayıstan üç ay öncesinde emlağı olan vatandaşların telefonlarına 
gelecek mesajlar ile tarih ve kalan süre hatırlatması yapılabilir. Bunun yanında ülke ve şehir 
bazında verilecek verilerle toplumun yüzde kaçının vergisini ödediği bilgisi paylaşılabilir.      

SONUÇ 
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Ekranda giderek daha fazla karar alınması, dürtmenin de bilgi sistemleri kullanılarak dijital 
bir ortama aktarılmasına sebep olmuştur. Teknoloji tasarımcıların isteyerek veya istemeyerek 
oluşturdukları uygulamalar tüketicilerin seçimlerinde irrasyonel olmaya neden olabilir. Bu 
irrasyonel teknoloji kullanıcıların davranışlarını anlamak ve yönlendirmek için başarılı dijital 
dürtme uygulamaları kullanılabilir.  

Toplum refahının artırılması kamu politikası için önemli olduğundan, obezite ile mücadelede, 
çevre dostu ürünlerin tüketiminin artırılmasında, sağlık sisteminin maliyetlerinin düşürülmesi 
kaydıyla ilerlemesinde, vergi ödemelerinin hızlandırılması ve su, elektrik ve doğalgaz 
israfının önlenmesinde politikacılar, tasarımcılar ve iletişimciler tarafından hazırlanacak 
doğru dijital dürtme uygulamalarıyla başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu çalışmada, bu 
alanlarda uygulanabilecek dijital dürtmelere önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Yeni bir 
alan olan dijital dürtmenin başarılı olması için araştırmacılar tarafından uygulanacak deneysel 
çalışmaların yapılan önerilerin desteklenmesi konusunda büyük öneme sahip olduğu ise 
yadsınmaz bir gerçektir.  
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ÖZET 

Bu araştırma Covid-19 pandemisinde ailesi yanına dönen üniversite öğrencilerinin aile ile 
birlikte yaşamaya ilişkin görüşleri ve deneyimleri hakkında bilgi edinmek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır. 
Veriler kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen ve Covid-19 pandemisinde ailesi yanına 
dönmüş olan 20 üniversite öğrencisi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 
sağlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde aile içi ilişkilerine dair olumlu ve 
olumsuz görüşlerine ulaşılmıştır. Üniversite öğrencileri üzerinde sürecin olumlu etkileri aile 
içi ilişkiler ve kişisel gelişim olmak üzere iki farklı kategori altında incelenmiştir. Olumsuz 
etkileri ise psikolojik etkiler, sosyal etkiler, eğitim-öğretime etkileri, ekonomik etkiler ve aile 
içi rol ve iş bölümüne etkileri olmak üzere dört farklı kategori altında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: koranavirüs, üniversite öğrencisi, aile içi etkileşim 

ABSTRACT 

This research was conducted to learn about the thoughts and experiences of university 
students who returned to their families during the covid-19 period. The case study, which is 
one of the qualitative research designs, was used in the research. The data were obtained 
through a semi-structured interview form with 20 university students, who were determined 
by the snowball sampling method and returned to their families during the covid-19 period. 
Content analysis technique was used in the analysis of the data. As a result of the analysis 
both positive and negative opinions of university students about their family relations during 
the pandemic process were reached. The positive effects of the process on university students 
were examined under two different categories: intra- family communication and personal 
development. The negative effects are on the other hand psychological problems, social 
problems, problems encountered in education, economic problems and problems in the family 
role and work section were examined under four different categories. 

Keywords: coronavirus, college student, family interaction 
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1.GĠRĠġ 

31 Aralık 2019 tarihinde, Çin‟in Wuhan kentinde, Wuhan Belediyesi Sağlık Komitesi‟nin 
sebebi belirlenemeyen yeni zatürre vakalarının ortaya çıktığını ilan etmesiyle Covid-19 
pandemisinin ilk sinyalleri verilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü virüsü “Koronavirüs Hastalığı-
2019 (Covid-19)” olarak adlandırmıştır ve küresel salgın anlamına gelen pandemiyi ilan 
etmiştir (Wang ve Wang, 2020; Uğraş Dikmen ve diğ., 2020). 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberinde hastalığın öksürme, hapşırma 
yoluyla ortaya çıkan ve yayılan damlacıkların dokunulan yerlerden alınarak ağız, göz gibi 
organlara temasıyla bulaştığı ifade edilmesiyle birlikte önlemler alınmaya başlanmıştır (Sağlık 
Bakanlığı, 2020). Bu önlemler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim öğretime 
ara verilmiş ve uzaktan eğitim yöntemi gündeme gelmeye başlamıştır. Eğitim öğretime ara 
verilmesinin yanında sokağa çıkma yasakları, ev karantinaları ve seyahat yasakları da 
uygulanmaya başlanmıştır (Karataş, 2020). 

Covid-19 pandemisi ilan edildiği günden günümüze tüm dünyada biyolojik etkisinin yanında 
psikolojik, sosyal ve ekonomik etkileriyle de dikkat çekmektedir. Bu süreçte bazı insanlar 
işlerini kaybetmiş, bazıları sosyal izolasyon sürecinde yalnız kalmış, ihtiyaçlarını 
karşılamakta zorlanmış ve bazıları ise hane içerisinde iletişim problemleri gibi birçok farklı 
sorunla karşılaşmıştır. Üniversitelerin tatil edilmesiyle başlayan eve dönme süreci ve 
devamında hem eve hem uzaktan eğitim sürecine adapte olmaya çalışan üniversite 
öğrencilerinin de süreçten etkilendiği düşünülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada 
Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite öğrencilerinin aile ile birlikte yaşamaya 
ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu bölümde Covid-19 salgınının üniversite öğrencilerine ve aile içi ilişkilere etkileri 
incelenmiştir. 

2.1. Covid-19 Pandemi Süreci ve Üniversite  Öğrencileri 

Covid-19‟un etkilediği kapsama bakıldığında bilişsel, sosyal, fiziksel düzeyleri nedeniyle 
çocukların diğer gelişim dönemlerindeki bireylere göre pandemi gibi kriz durumlarından ve 
kriz yaşantılarının olumsuz getirilerinden daha fazla etkilendikleri söylenebilir (Lieberman, 
Chu, Van Horn ve Harris, 2011). Eğitim öğretimin uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi de 
bu etkiyi artırmaktadır. Herhangi bir uyum süreci olmadan uzaktan eğitim sürecine dahil olan 
öğrenciler bu süreçte destek mekanizmaları olmadan sürece adapte olmaya çalışmışlardır. 

Normalde 18-19 yaşlarında yükseköğretime başlayan gençler, farklı yaş gruplarında da 
üniversite eğitimini tamamlayabilmektedirler. Minimum 2 yıldan başlayan üniversite 
eğitiminde uzman kişilerin yetiştirilmesi ve yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması 
hedeflenmektedir. Üniversite eğitimini örgün olarak ailesi yanında değil de farklı bir şehirde 
almak isteyen gençler süreç içerisinde ailelerinden, sosyal çevrelerinden uzaklaşmakta ve 
farklı sorumluluklar almakla birlikte sosyal, duygusal, ekonomik ve kültürel yeni deneyimler 
edinmektedir. Kişilik gelişiminin arttığı bu dönem, kimlik ve ego gelişimleri üzerinde de 
etkilidir (Özdikmenli-Demir, 2010:3). Özellikle ilk aile evinden ayrılmayla birlikte gençler 
bocalama yaşayabilmekte, içinde bulundukları duruma uyum sağlama süreci uzun ve 
meşakkatli bir sürece dönüşebilmektedir. Daha çok birincil ilişkiler geliştiren gençler; kaygı 
problemleri, kişisel sorunlar, aileden uzak kalma kaynaklı güven sorunları, cinsel sorunlar, 
üzüntüler ve gelecek kaygısı yaşayabilmektedir. Sorunlarını daha çok arkadaşları ile 
paylaşmayı tercih eden gençler zaman içerisinde farklı alışkanlıklar da edinebilmektedir 
(Güler, 2001: 110).  Bunların yanında öğrenciler üniversitelerde dünya görüşleri ile ilgili 
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değişimler de yaşayabilir. Sahip oldukları dünya görüşü değişebilir veya yeni bir dünya 
görüşü edinebilirler. Buradan hareketle yeni bir kimlik kazanımı olduğu da söylenebilir (Atak, 
2011: 174). 

Bilindiği üzere Türkiye‟de 11 Mart 2020‟de ilk Covid-19 vakası görülmesinin ardından, 16 
Mart 2020‟de üç hafta süreyle üniversiteler tatil edilmiş ve 26 Mart‟ta Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından üniversitelerin bahar döneminde yüz yüze eğitim yapamayacağı, 
eğitimlerin uzaktan eğitimle yapılacağı açıklanmıştır (Şenol, Taştan, 2020: 835). Eğitime 
verilen aradan sonra öğrencilerin ortak kullandığı tesislerin tamamen kapatılması, binlerce 
öğrencinin ailelerinin yanlarına taşınmasına ya da yaşadıkları yerlerde yalnız kalmalarına 
sebep olmuştur. Son olarak, sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının 20 yaşından küçükleri 
kapsayacak şekilde uygulanmaya başlaması gençler için daha fazla zorluğa sebep olmuştur. 
Covid-19 ile ilgili sağlık kaygıları ve karantinanın neden olduğu sıkıntıya ek olarak, üniversite 
öğrencilerinin çoğunluğu günlük yaşamlarında gelişen ani ve radikal değişikliklerden de 
olumsuz etkilenmiştir. Kimisi işini kaybetmiş, kimisi memleketine taşınmak zorunda kalmış, 
hatta eğitim hayatını tamamen geride bırakmak zorunda kalan öğrenciler de olmuştur 
(Yorguner, Bulut, Akvardar, 2012). ODTÜMİST bursiyeri ODTÜ öğrencileri ile web 
üzerinden yapılan ankette, pandemi sürecinde öğrencilerin %85‟inin ailesinin yanında, 
%11‟inin arkadaşları ile birlikte kaldıkları ev ortamında, %3‟lük oranın ise yurt ortamında 
kaldıkları belirlenmiştir (odtumist.org, akt., Avcı, 2021). 

Yeniden ailesi yanına dönen üniversite öğrencileri bu süreçte birçok zorlukla karşı karşıya 
kalmıştır. Genel olarak bu zorluklar; 

 Bilgisayarları, kıyafetleri, kitapları gibi eşyalarının farklı bir şehirde kalması, 
 Ders ve sınavların nasıl ilerleyeceği ile ilgili belirsizlikler (Karagün, 2020), 
 Derslerin online ortamda yapılmasıyla birlikte gelen internet ve alt yapı sorunları 

(Keskin, Derya, 2020), 
 Derslere, aile yanına ve aynı zamanda ders çalışma ortamına adaptasyon sorunları, 
 İşsizlik, iş bölümü dağılımı gibi ailevi sorunlar (Sever, Özdemir, 2020), 
 Özellikle aile büyüklerine ve kronik rahatsızlığı olan aile üyelerine hastalığın bulaş 

riski, hastalığı geçirme gibi sağlık sorunları, 
 Karantina ve kısıtlamalarla birlikte artan sıkıntı, umutsuzluk, endişe, stres, gibi 

psikolojik sorunlar olarak sırlanabilir (Çetin, Özlem, 2020). 

2.2 Covid-19 Pandemi Süreci ve Aile Ġçi ĠliĢkiler 

Dünya Sağlık Örgütü öncelikle Covid-19' u uluslararası acil halk sağlığı durumu olarak ilan 
etmiştir. Devamında durumu pandemi olarak tanımlamış ve bulaşını sınırlamak için birçok 
ülkeye yerel karantina uygulamalarını genişleterek ulusal bir karantina için emir vermiştir 
(Sohrabi ve ark., 2020). Sosyal izolasyon ve karantina uygulaması, birçok işletmenin ve 
okulların kapatılması, hareketin kısıtlanması ve ev içine taşınması gibi stratejiler salgının 
kontrolünün sağlanması amacıyla uygulanmıştır. Alınan tedbirler korona virüsün yayılmasını 
önlemede çok önemli olsa da uzun süreli evde kalma durumunun insanların ruh sağlığı 
üzerindeki etkisi de yadsınamaz. Salgının ruh sağlığı üzerindeki psikolojik etkileri depresyon, 
sinirlilik, öfke olarak sıralanabilirken davranışsal belirtileri ise kaygı, duygusal rahatsızlık, 
uyku bozuklukları olarak sıralanabilmektedir (Brooks ve ark. 2020). Covid-19 pandemisinin 
bu süreçte daha fazla savunmasız hale gelen aileler üzerinde de fiziksel ve psikolojik yönlerde 
olumsuz etkileri vardır. Karantinalar aile üyelerini uzun süreli birlikteliğe zorlamaktadır. 
Ebeveynlerin iş ve ev arasındaki ayrımının bozulmasıyla birlikte okulların kapanması da 
çocukla ilişki ve yönetim konularında yeniden bir düzenleme gerektirmiştir. Evden çalışmaya 
devam eden ebeveynler iş ve aile arasındaki dengeyi korumaya ve aynı zamanda aile 
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bireyleriyle vakit geçirmeye çalışmaktadır. Bu sınırlarda bozulmalar, artan iş yükü ve stres 
ilişkilere zarar verebilmekte ve psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir. Koronavirüs ve  
karantinanın getiresi olan aile üyeleriyle birlikte daha fazla vakit geçirme, açık hava 
etkinliklerinin kısıtlanması, kişiler arası ilişkilerin azalması, beslenme ve uyku değişimleri, 
salgına yakalanma veya yakınını kaybetme, salgınla ilgili olumsuz haberlerin varlığı, bilgi 
eksikliği gibi faktörler aile içi ilişkinin sağlıklı devam etmesini engelleyebilmektedir (Cluver 
ve ark., 2020). Eğitim kurumlarının kapatılmasıyla birlikte ebeveynler birincil bakım veren 
konuma gelmiştir ve çocukları evde güvende tutma ve meşgul etme gibi konular aile içi 
ilişkileri olumsuz etkileyebilmektedir. Gelir düzeyi ve aile üyesi sayısı da olumsuz etki 
düzeyini artırmaktadır. Düşük gelirli ve kalabalık ailelerde etki daha fazla hissedilmektedir. 
Çocuklar için gösterilen tolerans düzeyindeki artış, medya haberleriyle birlikte korku 
düzeylerinin artması ve stres ile birlikte aileler dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır 
(Connel, Strambler, 2020). 

Pandemi döneminde şiddet ve güvenlik açığının arttığı da görülmektedir. Pandeminin 
ekonomik etkisi çocuklara yönelik ebeveynlik stresini, istismarı ve şiddeti arttırdığı yönünde 
de değerlendirilebilir. Pandemi döneminin bir getirisi olan ebeveynlik veya işle ilgili stres, 
ekonomik belirsizlik veya gıda yetersizliği gibi stres faktörleri arttıkça aile içi kötü 
muamelede artış söz konusudur. Krizin sosyal ve ekonomik etkileri ile başa çıkmak isteyen 
aileler halk sağlığı tedbirlerinin uzun süre yürürlükte kalmasından olumsuz 
etkilenebilmektedir (Connel, Strambler, 2020). Ekonomik stres, ilişkilerde desteğin azalması, 
salgın ile ilgili istikrarsızlık aile içi ilişkileri olumsuz etkilemekte ve aile içi şiddeti 
arttırmaktadır. Çin, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya gibi devletlerde çocuk, 
kadın ve yaşlı şiddetinde atış olduğu yapılan araştırmalarla saptanmıştır (Coyne, Lisa,2020). 

Geçirilen zor zamanlar bazen de aile içi ilişkileri güçlendirmek için fırsat olarak 
değerlendirilebilmektedir. Pandemi dönemleri insanların paylaşmak ve farklı aktiviteler 
yapabilmek için sadece aile üyeleri ile temasta bulunabilecekleri bir süreçtir. Bu süreçte 
ebeveynler çocuklarının bakımında, becerilerinin çeşitlenmesi ve şekillenmesinde daha fazla 
rol oynayabilir. Pandeminin aile içi ilişkilere, aile ile kaliteli zaman geçirilmesi, aile 
bağlarının güçlendirilmesi, aile üyeleriyle özgürce zaman geçirilmesi, sevginin ve saygının 
paylaşılması gibi katkılarının olduğu da söylenebilir (Ragamayi, 2020). Dış stres faktörlerine 
karşı koruyucu bir faktör olan aile bağı, aile üyelerinin birbirine karşı duyduğu duygusal bağ 
olarak tanımlanmaktadır. Pandemi döneminde sosyal izolasyonla birlikte çocuklar hakkında 
bilgi sahibi olmak, yaşlıları anlamak, ailenin her yönüyle gelişimine odaklanmak, eşler 
arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için fırsatların var olduğu bir dönemdir. Öncelikle ailenin 
temel ihtiyaç olarak nitelendirilebilecek ihtiyaçları olan gıda, sağlık, finansal destek, güvenlik 
ve giyim gibi ihtiyaçlarının karşılanabildiğinden emin olmak aile içi ilişkilerin korunmasına 
yardımcı olmaktadır (Cluver ve ark., 2020). Koronavirüs salgınından dolayı evlerde fazla 
vakit geçiren ebeveyn ve çocuk ilişkisinin olumlu yönde etkilendiği ve aile bağının 
güçlendiğini destekleyen çalışmalar da vardır. Aktif olarak iş hayatında yer alan Türk ve Çin 
ebeveynlerin, pandemi dolayısıyla oluşan ev deneyimlerinde aile içi ilişkilerinde çocuklarının 
yaşamlarının odağı olmadığını fark etmişlerdir ve aile içi ilişkilerini yaşamlarının odağı 
olmasını istediklerini belirtmişlerdir (Yıldırım, 2020). 

İnsanları evde kalmaya zorlayan pandemi dönemi aile üyeleri arasında daha sağlıklı 
bağlantılar kurulmasını sağlayabilir. Uzun ve yorucu çalışma saatlerinin ardından eve dönen 
ebeveynler çocuklarıyla zaman geçirmek için gerekli enerjiyi kendilerinde bulamamaktadır. 
Belirli saat aralığını ebeveynlerinden ayrı geçiren çocuklar ise sevgi ve ilgi için özlem 
duymaktadır (Ragamayi, 2020). Pandemi ile birlikte gelen dönemde ebeveynler çocuklarıyla 
birlikte oyun alanları, tatil yerleri gibi herhangi bir dış mekân yerine ev içinde vakit geçirmek 
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durumunda kalmıştır. Bu durum ailenin duygusal ihtiyaçlarına odaklanmaya ve mutlu veya 
mutsuz bir şekilde geçirilen vakitlerine ortak olmayı da beraberinde getirmiştir. Eğer pandemi 
sürecinde beraber olmayı şans olarak değerlendirirse gerçekten aile bağlarının kuvvetlenmesi 
için iyi bir yardımcı olduğu düşünülmektedir. Aile üyelerinin birbirini daha iyi tanıması ve 
anlamasına yardımcı olmaktadır. Koronavirisü insan yaşamını tehdit eden ilk virüs değildir ve 
sonuncusu da olmayacaktır. Aile olarak yemek pişirmek, film izlemek, tek bir güç olmak, 
birlik olmak, endişeleri paylaşmak, hissedilen güvensizliğe rağmen virüse karşı dayanışma 
içerisinde olmak, belirli durumlarda bir araya gelinebilecek olumlu anlar olarak hissedilebilir. 
Hep birlikte olmak aile ve toplumu iyileştirebilir (Yıldırım, 2020). 

Bu araştırma Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite öğrencilerinin aileyle 
birlikte yaşamaya ilişkin görüşlerini, aile içi ilişkilere bakış açılarını ve sürecin üniversite 
öğrencileri üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılan nitel bir araştırmadır. 

3. AraĢtırmanın Yöntemi 

Araştırma modeli olarak nitel araştırma türlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır. 
Durum çalışması; tek bir durum ya da olayın derinlemesine incelendiği, verilerin sistematik 
bir şekilde toplandığı ve gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntemdir (Subaşı, 
Okumuş, 2017). 

3.1.ÇalıĢma Grubu 

Çalışmaya katılacak grubu belirlemek amacıyla kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Kartopu örnekleme yönteminde örneklem oluşturma süreci araştırmanın yapılacağı 
bireylerden birine ulaşarak başlamaktadır. Bu katılımcıyla yapılan görüşme sonunda o 
katılımcının önerdiği diğer bireylere, o bireylerle görüşme sonrası da onların önerdiği diğer 
bireylere ulaşılmaktadır. Böylece katılımcı sayısı artarak süreç devam etmektedir. Bu süreç 
bir süre sonra belli kişiler üzerine odaklanıp örneklem oluşturmayla sonlanmaktadır (Gürbüz, 
2014). Pandemi kaynaklı erişim sağlamanın zorluğu sebebiyle kartopu örneklemi 
kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesi için görüşme formu hazırlanmış, görüşmeler görüntülü 
arama şeklinde yapılmıştır. 

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde araştırma kapsamında 11 kadın ve 
9 erkek olmak üzere toplam 20 kişiyle görüşme yapılmıştır. Veri doygunluğu sağlandığı 
düşünüldüğü için araştırma 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Çalışmaya katılanların araştırmanın 
içeriğine uygun olmasına önem verilmiştir. Katılımcılar K1-K20 aralığındaki sayılarla 
kodlanmıştır. Katılımcıların hepsi aktif olarak üniversitelerinde öğrenim hayatlarına devam 
etmektedir. Katılımcılardan 6 kişi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 8 kişi Ankara 
Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitelerinin 
her birinden 2 kişi şeklindedir. Katılımcılar 3-8 kişi ile birlikte aile evinde yaşamaktadır ve 
gönüllülük esasıyla çalışmaya dahil olmuşlardır. 
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Tablo1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

3.3.Verilerin Toplanması 

Katılımcılar Cinsiyet Birlikte 
Yaşanan 
Kişi 
Sayısı 

Üniversite Bölüm 

K1 Kadın 7 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizik Tedavi  

K2 Kadın 5 Ankara Üniversitesi Tıp 

K3 Kadın 3 Ankara Üniversitesi Tıp 

K4 Kadın 4 Ankara Üniversitesi Tıp 

K5 Kadın 3 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji 

K6 Kadın 5 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik 

K7 Erkek 4 Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği 

K8 Erkek 8 Ankara Üniversitesi Tıp 

K9 Erkek 3 Ankara Üniversitesi Tıp 

K10 Erkek 4 Ankara Üniversitesi Tıp 

K11 Erkek 4 Ankara Üniversitesi Tıp 

K12 Erkek 3 Osmangazi Üniversitesi Mühendislik 

K13 Kadın 5 Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık 

K14 Kadın 5 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hizmet 

K15 Erkek 5 Osmangazi Üniversitesi İktisat 

K16 Kadın 6 Ankara Üniversitesi Ziraat Müh. 

K17 Erkek 3 Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği 

K18 Kadın 6 Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık 

K19 Erkek 4 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk 

K20 Kadın 5 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik 
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Görüşme soruları hazırlanmadan önce, araştırma konusu ile ilgili literatür taraması 
yapılmıştır. Konu tasarlandıktan sonra formda yer alması düşünülen maddeler belirlenmiş ve 
yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunda toplam 7 
adet soruya yer verilmiştir. Görüşmede katılımcılara sorulan sorular sırasıyla „Aile evinde kaç 
kişi yaşıyorsunuz?‟, „Covid 19 sürecinde ailenin yanında olmayı nasıl tanımlarsınız?‟, „Covid 
19 sürecinde planlanmamış eve dönme süreci sizi nasıl etkiledi?‟ , „Covid-19 sürecinde 
ailenizin yanına döndüğünüzde hangi konularda aile içi iletişim sorunları yaşadınız?‟ , „Covid 
19 sürecinde evinize geri dönmeniz hayatınızda nasıl bir değişikliğe sebep oldu?‟, „Covid 19 
sürecinde aile evinde geçirilen süreyi nasıl değerlendirdiniz?‟, „Covid 19 sonrası eve 
dönmeden önce ve eve dönüşünüzden sonra aile içi ilişkilerinize bakış açınızda nasıl bir 
değişiklik oldu?‟ şeklindedir. Araştırma verileri 01.04.2020-18.04.2020 tarihleri arasında 
katılımcıların belirlediği zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların rızası alınarak 
görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Kaydedilmiş verilerin kaybolmaması adına araştırmacı 
tarafından her görüşmeden hemen sonra deşifre edilmiştir. Katılımcıların anlattıkları 
değiştirilmeyerek olduğu gibi aktarılmıştır. 

3.4.Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında verilerin değerlendirilmesi amacıyla içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. İçerik analizinde benzerlik gösteren veriler belirlenen kavram ve temalar 
etrafında bir araya getirilir ve yorumlanır (Yıldırım, Şimşek, 2006).Verilerin analizi sürecinde 
ilk olarak veriler aktarılan şekliyle yazıya dökülmüştür.  Doküman haline getirilen veriler 
incelenmiş ve elde edilen verilere içerik analizi tekniği olan kodlamalar yapılmıştır. 
Kodlamaların kendi içerisinde gruplandırması yapılarak temalar elde edilmiştir. Ardından 
elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Verilerin analizi aşamasında kodlamalar tekrar kontrol 
edilerek sağlaması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda çalışmada üniversite öğrencilerinin 
görüşleri doğrudan, değiştirilmeksizin verilerek dış geçerlilik sağlanmaya çalışılmıştır. 

4.Bulgular ve Yorumlar 

Bu araştırma covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite öğrencilerinin aileyle birlikte 
yaşamaya ilişkin görüşlerinin incelenmesine yönelik nitel bir araştırmadır. Araştırmanın bu 
bölümünde içerik analizi yöntemi ile elde edilen verilerin bulguları ve yorumları verilmiştir. 
Üniversite öğrencilerin verdiği yanıtlara göre cevaplar olumlu ve olumsuz etkiler olmak üzere 
iki temaya ayrılmış ve kendi içlerinde kategorilere ve alt kategorilere ayrılarak kodlanmıştır. 
Olumlu etkiler kendi içerisinde aile içi ilişkiler ve kişisel gelişim kategorilerine ayrılmıştır. 
Olumsuz etkiler ise psikolojik etkiler, sosyal etkiler, eğitim-öğretime etkileri, ekonomik 
etkileri, aile içi roller ve iş bölümüne etkileri olmak üzere beş temel kategoriye ayrılmıştır. 

4.1.Olumlu Etkiler 

Üniversite öğrencileri üzerinde sürecin olumlu etkileri aile içi ilişkiler ve kişisel gelişim 
olmak üzere iki farklı kategori altında incelenmiştir. 

4.1.1.Aile Ġçi ĠliĢkiler 

Aile İçi İlişkiler kategorisi kendi içerisinde psikolojik destek, güvenlik hissi, bağların 
kuvvetlendirilmesi ve sabırlı olmayı öğrenme alt kategorilerine ayrılmıştır. 

Psikolojik destek alt kategorisinde covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite 
öğrencilerinin bu dönemde psikolojik destek mekanizması olarak gördüklerini, birlikte vakit 
geçirmenin onlara iyi geldiğini, unuttukları anılarını hatırlattığını ve özlemlerinin 
giderebildiklerini ifade etmişlerdir. 
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Aileleri yanında değilken onları özlediklerini, iletişim problemleri yaşadıklarını ve aileleri 
yanında olmanın onlara iyi geldiğini ifade etmişlerdir (K10, K1, K7, K19). Üniversite 
eğitimine ailesi yanında devam etmeyen öğrenciler özellikle adaptasyon sürecinde zorluk 
çekebilmekte ve ailelerini özlemektedir. 

Ayrıca pandemiyle birlikte gelen belirsizlikler yaşanırken aile yanında olmayı mutlu, huzurlu 
ve güvenli bir ortam olarak değerlendirmişlerdir. Bir katılımcı bu konuda düşüncelerini (K12) 
Aile yanı çok rahat, bir öğrenci için lüks bile sayılabilir, şeklinde ifade etmiştir (K8, K1, 
K20). Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte bulaş korkusu, aile bireylerini 
kaybetmesi korkusu gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte üniversite öğrencilerinin 
ailesi yanında mutlu, huzurlu ve güvende hissetmelerinin kaynağı olarak değerlendirilebilir. 

Yapılan bir araştırmada da bu araştırmaya benzer olarak Covid-19 sürecinde aileyle birlikte 
geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte daha fazla vakit geçirildiği ve yapılan aktivitelerin arttığı 
saptanmıştır (Başaran, Aksoy, 2020). Bu araştırmada da aile üyeleriyle geçirilen zamanın 
artmasıyla birlikte özlem duygusu giderilmiş, pandeminin getirdiği belirsizliklerin yanınsa 
aile üyelerinin varlığı öğrencilere psikolojik olarak destek sağladığı söylenebilir. 

Yapılan başka bir araştırmada is 18-30 yaş grubu katılımcıların pandemi sürecinin aile 
iletişimi açısından olumlu etkilerinin olduğu, aile iletişiminin geliştiği ve aile bireyleri evde 
farklı etkinliklerle iletişimlerini daha da güçlendirerek aile iletişimine farklı bir boyut 
kazandırdığı söylenebilir. Aile üyelerinin işlerinden dolayı birbirlerine pek fazla vakit 
ayıramadığı, pandemi süreciyle evde kalmanın aile üyeleriyle geçirilecek vaktin artmasıyla 
birlikte bir fırsata dönüştüğü söylenebilir (Dilber, 2020). Bu araştırma kapsamında araştırma 
sonuçları benzerlik göstermektedir. 

Güvenlik hissi alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite 
öğrencilerinin bu dönemde ailesi yanında bulaş riski ve belirsizlikler karşısında kendilerini 
güvende hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

Covid-19 döneminde aile yanında olmayı güvenli olarak tanımlamaktadır. İçinde 
bulunduğumuz ve kriz durumu olarak nitelendirebileceğimiz pandemi dönemindeki 
belirsizlikler, hastalığın yayılım hızı ve hayati tehlikesinin ciddi boyutlarda olmasından dolayı 
üniversite öğrencilerinin bu süreci en önemli destek mekanizmalarından bir tanesi olan 
ailesinin yanında kendilerini daha güvende hissederek geçirdiklerini söyleyebiliriz (K9,K8, 
K19). 

Bağların kuvvetlenmesi alt kategorisinde ise Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen 
üniversite öğrencilerinin bu dönemde aile bağlarının kuvvetlendiğini ifade etmişlerdir. 

Birlikte geçirilen zamanının ve etkinliklerin artmasının aile bağlarının kuvvetlenmesinde 
etkili olduğunu bir katılımcı (K6) Aslında aile evinde olmak güzel bir şey uzun zaman sonra 
bu kadar uzun vakit geçirebildim ailemle. Birlikte geçirilen zaman arttıkça ortak 
noktalarımızı daha fazla keşfettik, şeklinde ifade derken bir diğer katılımcı ise (K7) Beraber 
güldük eğlendik. Yemeklerimizi beraber yaptık. Ailem ile daha fazla vakit geçirerek aile 
bağlarımızı kuvvetlendirdik, şeklinde ifadeleriyle birlikte geçirilen zamanının artmasının aile 
bağlarının kuvvetlenmesinde etkisi olduğu anlaşılmaktadır (K4, K5, K8, K4, K20). 

4.1.3.KiĢisel GeliĢim 

Kişisel gelişim kategorisi kendi içerisinde yalnız zaman geçirebilmeyi öğrenme ve sabırlı 
olmayı öğrenme alt kategorilerine ayrılmıştır. 
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Yalnız zaman geçirebilmeyi öğrenme alt kategorisinde ise Covid-19 döneminde ailesi yanına 
dönen üniversite öğrencilerinin bu dönemde yalnız zaman geçirilebilmeyi öğrendiklerini ifade 
etmişlerdir. 

Hobilerine daha fazla zaman ayırabildiğini bir katılımcı (K1) … Hobilerime biraz daha fazla 
zaman ayırabildiğim bir dönem oldu, şeklinde ifade etmiştir. Bir diğer katılımcı ise (K3) 
…Derslerimden vakit bulduğum kadarıyla kitap okuyup film izleyerek vakit geçirdim, şeklinde 
ifade etmiştir (K2, K12, K13). 

Üniversite öğrencileri uzaktan eğitim sürecinden kalan vakitlerinde kişisel gelişimleri için 
kitap okuduklarını, film izlediklerini ve yeni enstrümanlar çalmaya başladıklarını ifade 
etmişlerdir. Sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasakları kaynaklı öğrenciler evde daha fazla 
zaman geçirmeye başlamışlardır ve bu süreçte vakitlerini değerlendirebilmek için yeni 
aktiviteler ve hobiler edindikleri söylenebilir. 

Sabırlı olmayı öğrenme alt kategorisinde ise Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen 
üniversite öğrencilerinin bu dönemde sabırlı olmayı öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 

Bir katılımcı (K1)…Bu süre bana sabırlı olmayı öğretti. Hayatta her şeye hazırlıklı olmak 
gerektiğini öğretti, şeklinde ifade ederken bir diğer katılımcı (K9).. Üniversite hayatı 
yaşayamıyoruz ama onun dışında güzel insan sabırlı olmayı öğreniyor, şeklinde ifade 
etmiştir. Katılımcılar sürecin kendileri üzerinde farkındalık yarattığını ve sabırlı olmayı 
öğrettiğini ifade etmişlerdir. 

4.2.Olumsuz Etkiler 

Olumsuz etkileri psikolojik sorunlar, sosyal sorunlar, eğitim-öğretimde karşılaşılan sorunlar, 
ekonomik sorunlar ve aile içi rol ve iş bölümünde sorunlar olmak üzere dört farklı kategori 
altında incelenmiştir. 

4.2.1.Psikolojik Etkiler 

Psikolojik etkiler kategorisi kendi içerisinde depresif ruh hali, adaptasyon alt kategorilerinde 
incelenmiştir. 

Depresif ruh hali alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite 
öğrencilerinin bu dönemde ruh hallerini depresif veya depresyon halinde olarak ifade 
etmişlerdir. 

Bir katılımcı sürecin kendisi üzerindeki etkisini (K4)… ruhsal yönden depresyon ve bunalım 
halinde olmam da kötü değişiklikler diyebilirim, şeklinde ifade ederken bir diğer katılımcı 
(K14 )Kesinlikle bunalımlı ve sıkıcı bir hayat, olarak ifade etmiştir. Pandemi dönemini ailesi 
yanında geçen sürecin katılımcılar üzerlerinde depresyon, bunalım gibi olumsuz etkileri 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcılar sürecin uzaması, belirsiz bir hal almasından dolayı olumsuz etkilendiklerini ve 
günlük rutin haline gelen evde kalmanın psikolojilerini olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir 
(K12, K6, K5, K20). Bir katılımcı (K1)…Hiçbir şey düzelmiyor ve öylece beklediğim için  
depresif ruh hali içindeyim, şeklinde ifade ederken bir diğer katılımcı (K9)..Başta bu dönemin 
geçici olduğunu düşündüğümden rahattı fakat giderek daha fazla vakit geçirdikçe kendimi bir 
yere sıkışmış hissettim, şeklinde ifade etmiştir 

Çetin ve Anuk‟un pandemi dönemiyle birlikte gelen uzaktan eğitim sistemiyle ders alan 
öğrencilerle yaptığı bir araştırmaya göre, erkek öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri 
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kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve pandemi döneminin öğrencilerin gelecekle 
ilgili endişelerini ve yalnızlık hislerini arttırarak psikolojik dayanıklılıklarını olumsuz yönde 
etkilediği tespit edilmiştir (Çetin, Anuk, 2020). Bu araştırmada da kadın öğrenciler erkek 
öğrencilere göre psikolojik olarak daha fazla olumsuz etkilendiklerini ve depresyon ve 
bunalım hali içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir. Bu durum toplumsal cinsiyet algısı, 
kadın öğrencilerden ailelerinin ve çevrelerinin beklentilerinin daha fazla olması, daha fazla 
kısıtlanma ve toplum baskısına maruz kalmaları gibi nedenlerle açıklanabilir. 

Adaptasyon alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite 
öğrencilerinin bu dönemde adaptasyon sorunları yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Adaptasyon sorunu daha çok kadın öğrencilerin verdikleri cevaplarda dikkat çekmektedir. 
Kadın öğrenciler aile evinde özgürlüklerinin kısıtlandığını ve bu durumun bağımlılık 
yarattığını ifade etmişlerdir. 

Bir katılımcı (K13) Benim kendi öğrenci evim olduğu için aile evindeki birçok tartışma evin 
düzeni ile ilgiliydi. Bir türlü evde aile üyelerim benim ben onların düzenine alışamadım, uyku 
düzeni, yeme içme düzeni, hareket düzeni, stabil olarak var olan hayat düzenimin tümü değişti 
şeklindeki ifade ederken bir diğer katılımcı (K14)..Normalde arkadaşlarımla kalmaya ya da 
yalnız kalmaya alışkın olduğum için evde bir arada kalınca kendi özel alanın olmuyor bu çok 
sıkıntı. Dört kız kardeşiz ve hepimizin okuyor olması da çok büyük sorunlar yarattı, şeklindeki 
ifade etmiştir. 

Katılımcıların ifadelerinden aile yanına beklenmedik dönüşün aile evindeki düzene adapte 
olamama, kendi kurdukları düzenin bozulması ve aile evinde kendi özel alanının olmaması 
gibi sorunları ortaya çıkardığı anlaşılmaktadır. 

4.2.2.Sosyal Etki 

Sosyal etki kategorisi sosyal çevreden soyutlanma alt kategorisinden oluşmaktadır. Covid-19 
döneminde ailesi yanına dönen üniversite öğrencileri sosyal hayatlarının minimum düzeyde 
olduğunu, arkadaşlarıyla online görüşmeler yaptıklarını ve üniversite hayatı 
yaşayamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Sosyal çevreden soyutlanma alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen 
üniversite öğrencilerinin bu dönemde sosyal çevreden soyutlandıklarını ifade etmişlerdir. 

Sosyal çevrelerinden uzaklaştıklarını bir katılımcı (K1) Sosyal açıdan kötü etkilendim. 
İnsanlarla olan iletişimim zayıfladı, şeklinde ifade etmiştir. Bir diğer katılımcı ise 
(K5)…Sosyal aktivite yok, gördüğün kişiler kısıtlı önceki hayatın nasıl olduğunu unutuyorsun 
bir zaman sonra, şeklinde ifade ederken bir diğer katılımcı (K11) Çoğu aktiviteden ve sosyal 
çevreden soyutlanmama neden oldu dolayısıyla negatif bir etkisi oldu, şeklinde ifade etmiştir. 
Bir diğer katılımcı ise (K9) Daha az insan gördüğüm için sosyalliğim azaldı şeklinde ifade 
etmiştir. Başka bir katılımcı ise (K10) Biraz gereksiz ama aile yanında kalmaktan dolayı değil 
de evde kalmaktan dolayı olumsuz etkilendim, şeklinde ifade etmiştir. 

Cinsiyet fark etmeksizin katılımcılar sosyal çevrelerinden soyutlandıklarını, iletişimlerinin 
azaldığını, evde kalmanın kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Ev karantinaları, 
sokağa çıkma yasakları gibi faktörlerin yanı sıra hastalığın bulaş riskinin fazla olmasının da 
sosyal çevreden soyutlanma üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Yaşadıkları şehirleri değişip ailesi yanına dönen üniversite öğrencileri bulundukları şehirde 
aile kısıtlamaları etkisiyle de sosyalliklerinin azaldığını ifade etmişlerdir. Bu duruma örnek 
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olarak bir katılımcı (K4) Arkadaşlarımla görüşmek için evden çıkmak en büyük sorunum. 
Köye tıkılıp kaldım. İnsan yüzü gördüğüm yok, ifadelerini kullanırken bir başka katılımcı ise 
(K1) Sosyal hayatım bitti. Ama bu biraz salgın süreci açısından normal gibi, şeklinde ifade 
etmiştir. Bir diğer katılımcı ise (K9) Aslında pandemi dışarı çıkmamak dışında beni 
etkilemedi, şeklindeki ifadesiyle pandeminin kendisini sadece sosyal yönden kendisini 
etkilediğini ifade etmiştir. 

Pandemi ve yaşanılan şehir değişikliği kaynaklı olarak vakit geçirilen kişi sayısı da en alt 
seviyeye indirilmiştir. Bir katılımcı (K5) Hayatım diye bir şey kalmadı. Bütün gün evdeyiz 
ders çalış ye iç bu kadar. Bu durum insanda üretkenliği, umudu, inancı, başarıyı olumsuz 
etkiliyor. Sürekli aynı çevrede olmak insanın ruhsal sorunlar yaşamasına neden olabiliyor, 
sürekli aynı insanlarla bir arada kalmanın olumsuz etkiler yarattığını bu şekilde ifade etmiştir. 
Yine başka bir katılımcı ise (K9) Daha az insan gördüğüm için sosyalliğim azaldı, şeklinde 
vakit geçirdiği insan sayısının azaldığını ifade etmiştir. 

Pandemi ve şehir değişikliği beraberinde arkadaş çevresiyle online görüşmeler yapmayı da 
getirmiştir. Bir katılımcı bu durumu (K7) Sosyal hayatım azaldı. Arkadaşlarımla sürekli 
online ortamlarda muhabbet etmem gerekti, şeklinde ifade etmiştir. 

ABD‟de salgın döneminde üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bir araştırmada, 
arkadaşlarıyla yüz yüze görüşememenin bireyleri hayal kırıklığına uğrattığı, her gün ekrana 
bakmanın rahatsız edici olduğu ve içe kapanık öğrenciler için çevrimiçi ders almanın 
arkadaşlık kurmayı zorlaştırdığı ifade edilmiştir (Mountz 2020  akt., Avcı, 2021). 

Bu araştırmada da üniversite öğrencileri sosyal yaşamlarının azaldığını, arkadaşlarıyla 
görüşemediklerini ve bu durumun onları olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Pandeminin 
getirdiği kısıtlamalar ve bulaş riskiyle birlikte öğrenciler daha fazla evde aileleriyle vakit 
geçirmeye başlamış, arkadaşlarıyla farklı şehirlerde bu süreci geçirdikleri için online 
görüşmeler yaparak arkadaşlıklarının devam ettiğini ifade etmişlerdir. Bu sosyalizasyon 
sürecinde ruh halleriyle birlikte umutlarının inançlarının ve başarılarının da olumsuz 
etkilendiğini de ifade etmişlerdir. 

4.2.3.Eğitim Öğretim Etkileri 

Eğitim öğretim etkileri kategorisi eşyalarının yurtta kalması ve uzaktan eğitim sürecinin 
zorluğu başlıkları altında iki alt kategoriye ayrılmıştır. 

Eşyaların yurtta kalması alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite 
öğrencilerinin bu dönemde eşyalarının yurtta kaldığını ifade etmişlerdir. 

Bu durumu bir katılımcı (K4) 3 hafta olacak düşüncesiyle geldik eve. Bu yüzden eşyalarım 
kitaplarım hepsi yurtta kaldı. Okul açısından beni kötü etkiledi kitaplarımın yurtta olması. İlk 
başlarda güzeldi. Ancak bu süre uzadıkça tüm açılardan kötü etkiledi, şeklinde ifade ederken 
bir diğer katılımcı (K3) Öncelikle bunun 3 hafta süreceğini inanarak eşyalarımın büyük bir 
kısmını yurtta bırakmıştım ve bu ders çalışmam konusunda zorluk yarattı, şeklinde ifade 
etmiştir. 

Covid-19 döneminde planlanmamış eve dönüş sürecinde üniversite öğrenciler üç hafta olarak 
belirlenen tatil süreci dolayısıyla geri döneceklerini düşündükleri için eşyalarının ve 
kitaplarının çoğunu kaldıkları yurtlarda ya da evlerde bırakmışlardır. Aile yanına dönüş 
sürecinin uzamasıyla birlikte gelen seyahat yasakları ve virüsün hızla yayılması dolayısıyla 
öğrenciler eşyalarını almaya gidememiş ve eğitim öğretime kitapları, bilgisayarları vb. 
olmadan devam etmek zorunda kalmışlardır. 
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Uzaktan eğitim sürecinin zorluğu alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen 
üniversite öğrencilerinin bu dönemde uzaktan eğitim sürecinde zorlandıklarını ifade 
etmişlerdir. 

Pandemi sebebiyle ailesi yanına dönen üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları 
belirsizliklerden bir tanesi de uzaktan eğitim sürecidir. Ülkemizde son bir yıla kadar 
üniversitelerde yaygın olmayan uzaktan eğitim üniversitelerin tatil edilmesiyle gündeme 
gelmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Üniversite alt yapılarının yetersizliği, öğrencilerin 
bilgisayarlarının üniversite okudukları şehirde kalması, dönülen aile evinde internet bağlantı 
ve alt yapı sorunlarının yaşanması gibi teknik sorunların yanında öğrencilerin ve öğretim 
görevlilerin sisteme adapte olamaması, öğrencilerin derslere görüntü ve ses açma şeklinde 
katılacak yeterli fiziki ortama sahip olmama gibi sorunlar bu dönemde gözlemlenmiştir. 

Bir katılımcı (K6)Haliyle uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime oranla çok daha fazla zorlayıcı 
olan süreci ve eve gelmekle birlikte artan sorumluluklarım beni daha sabırsız ve daha gergin 
biri yaptı. Şeklinde ifade ederken bir diğer katılımcı (K4) Okul dersleri sunumlar derken 
kendime ayıracak pek vaktim olmuyor. Bu online dönem çok yıpratıcı, (K16),(K19) şeklinde 
ifade etmiştir. 

Türkiye‟de pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin sıkıntılarına yönelik yapılan bir 
çalışmada, bir kısım öğrenci uzaktan eğitim için bilgisayar ve internete ulaşmada sorun 
yaşadıklarını ve uzaktan eğitimin, örgün eğitime oranla verimsiz olduğunu ifade etmiştir. 
Yine aynı araştırmada bir kısım öğrenci evde olmanın ödev yapmanın daha rahat olduğunu 
ifade etmiştir (Duygun 2020). Bu araştırma kapsamında üniversite öğrencileri internet ve alt 
yapı sorunları yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Kriz durumuyla birlikte öğrenciler bir anda yeni 
bir sistemin içerisinde kendilerini bulmuştur ve hazırlıksız yakalanılan bu duruma karşı yeni 
imkânlar oluşturmak durumunda kalmışlardır. Yukarıda örnek verilen araştırma sonuçları ve 
bu araştırmada öğrencilerin verdikleri cevaplarda ödev yoğunluğu ifadeleri farklılık 
göstermektedir. Bu araştırma kapsamında öğrenciler ödev yoğunluklarının arttığını bunun da 
strese sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Bu farklılığın sebebi öğrenim görülen üniversite ve 
bölüm farklılığı, öğrenci bakış açısı farklılığı gibi sebeplerden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

4.2.4.Ekonomik Etkiler 

Ekonomik etkiler kategorisi çatışmalara sebep olma alt kategorisine ayrılmıştır. 

Çatışmalara sebep olma alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite 
öğrencilerinin bu dönemde ekonomik etkilerin aile içerisinde çatışmalara sebep olduğunu 
ifade etmişlerdir. 

Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen öğrencilerin bazıları çalıştıkları işlerden ayrılmak 
zorunda kalırken bazılarının ise aile üyeleri işlerini kaybetmiştir. Ekonomik kayıplar aile içi 
iletişimi de etkilemiştir ve çatışmalara sebep olmuştur. 

Bir katılımcı (K5)Bu süreçte aile içerisinde daha çok ekonomik ve sınav sorunları yaşadım, 
Covid nedeniyle geniş çapta etkilenen ekonomi aile içi ekonomiyi de etkiliyor. Bu dönemde 
harcamaları ihtiyaçları tekrar gözden geçiriyorsunuz. Bazen ihtiyaçlar bile etkilenebiliyor. 
Bu dönemde stresli bir aile ortamı var. Bunun sebebi de ekonomik etkenler şeklinde ifade 
etmiştir. Bir diğer katılımcı ise (K2) Fiziksel olarak olmasa da yorucu bir süreç. Ekonomik 
sorunlar aile içi iletişimi olumsuz etkiliyor ve bu da beni yoruyor şeklinde ifade etmiştir. 
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Bir diğer katılımcı ise (K14) Daha önce annem sadece bir kız kardeşimle evin sorumluluğunu 
almışken bizim de eve dönmemizle hepimizin maddi manevi sorumluluğunu almak zorunda 
kaldı. Bu da bizi bu süreçte kendi mesleğimizle alakalı olmayan işlerde çalışmaya 
yönlendirdi. Bu da hem fiziksel hem de ruhsal olarak zorluklara yol açtı. Hem çalışıp hem 
okumak durumunda kaldık. Sıkıntılı bir süreçti bizim için şeklinde ifade etmiştir. 

Pandemi döneminde üniversite öğrencileriyle yapılan diğer araştırmalar incelendiğinde 
ekonomik sorunlar vurgusu ve ifadeleri bu araştırmaya oranla daha fazla dikkat çekmektedir. 
Bunun sebebinin görüşme yapılan üniversite öğrencilerinin araştırmacıyı ve araştırmacıyla 
bağlantılarını sağlayan üniversite öğrencilerini tanıyor olmalarından dolayı kendilerini çok 
fazla ekonomik durumlarıyla ilgili açmak istememelerinden kaynaklı olduğu 
düşünülmektedir. İfadelerine yer verilen katılımcılar dışında kalan katılımcıların ekonomik 
anlamda etkilenmediğini söylemek bu yüzden anlamlı bir ifade olamayacağı düşünülmektedir. 

4.2.5.Aile Ġçi Roller ve ĠĢ Bölümü 

Aile içi roller ve iş bölümü kategorisi kendi içerisinde kendine vakit ayıramamak, aile 
üyelerinin sorumluluklarına ortak olma ve fikir çatışmaları olmak üzere üç alt kategoriye 
ayrılmıştır. 

Kendine vakit ayıramama alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen 
üniversite öğrencilerinin bu dönemde kendilerine vakit ayıramadıklarını ifade etmişlerdir. 

Bir katılımcı (K3) İlk defa hepimiz aynı evde bu kadar uzun süre kaldığımız için özellikle 
kendime zaman ayırmak konusunda sorun yaşadım sürekli beraber bir şeyler yapmak zorunda 
olmadığımı söyledim, şeklinde ifade ederken bir başka katılımcı (K4)Aile evinde geçirilen 
süreyi genel olarak yorucu ve sıkıcı olarak değerlendirebilirim. Ev işleri tüm günümü alıyor. 
Okul dersleri sunumlar derken kendime ayıracak pek vaktim olmuyor, şeklinde ifade etmiştir. 
(K14)Çalışmak için özel alanımız olmuyor kendimize vakit ayırmak için özel şeyler 
yapabilmek için çok da vaktimiz olmuyor. Aslında evde olan süreci çok da iyi 
değerlendiremedik. Olmadı yani, ifadelerini kullanmıştır. 

Pandemi sebebiyle ailesi yanına dönen üniversite öğrencileri aile evine döndüklerinde tüm 
gün aile üyeleri ile birlikte vakit geçirme durumunun ortaya çıktığının ve ev işleri, online 
dersler gibi sebeplerle kendilerine yeterince zaman ayıramadıklarını ifade etmişlerdir. 

Aile üyelerinin sorumluluklarına ortak olma alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi 
yanına dönen üniversite öğrencilerinin bu dönemde aile üyelerinin sorumluluklarına ortak 
olduklarını ifade etmişlerdir. 

Aile üyelerinin sorumluluklarına ortak olma alt kategorisinde ise genellikle kadın öğrencilerin 
cevapları dikkat çekmektedir. Ev işleri ve kardeşlerinin bakımında yardımcı olma gibi yeni 
sorumluluklar aldıklarını ifade etmişlerdir. Üniversite öğrencisi rollerinin yanına yeni roller 
eklenmesi, bir yandan aile evine ve online ders sürecine adapte olmaya çalışan öğrencilere 
ekstra sorumluluk yüklemiştir. 

Bir katılımcı bu durumu (K6) Aile içi sorumluluklar konusunda sorun fazlasıyla yaşadım. 
Kardeşlerimin hiçbir şeyi umursamaması ve sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi. Ayrıca 
evin büyük kızı olduğum için de annemin sorumluluklarına da ortak olmuş oldum. Çoğu şeyi 
birlikte yapmaya çalışsak da bu konularda annemle de çatışmalarım oldu. Hem hane halkı 
hem de üniversite yaşamına alışmış olan ben tüm bireylerinin bu kadar uzun zamandır evde 
olmasına alışık olmadığımız için bizi etkiledi ve iletişimde çeşitli konularda fazlası ile 
çatışmalar yaşandı, şeklinde ifade ederken bir diğer katılımcı ise (K1) Yalnız yaşamaya 
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alışınca aile içindeki sorumlulukları biraz unutmuştum. Ev işlerinde yardım etmiyordum. O 
yüzden sorunlar yaşadık, şeklinde ifade etmiştir. Ev işlerinde yardım etmeyi ek bir iş olarak 
değil de sorumluluğu olarak değerlendirmektedir. Bir diğer katılımcı ise (K4) Aile evinde 
geçirilen süreyi genel olarak yorucu ve sıkıcı olarak değerlendirebilirim. Ev işleri tüm 
günümü alıyor, şeklinde ifade etmiştir. 

Barış ve Taylan‟ın (2020) yaptığı araştırmaya göre pandemi öncesine göre ailede yaşanan 
sorunlar içerisinde en fazla artış gösteren sorunlar sırasıyla, ev içi sorumluluklarla ilgili 
tartışmalar, aile üyelerinin birbirini eleştirmesi, ailede tartışma ve kavgalar ve ev 
ekonomisiyle ilgili tartışmalardır. Genelde sözel tartışmalarda artış gözlenmiştir. Diğer 
yandan pandemi sürecine göre azalan aile içi sorunlar ise sırasıyla aile içindeki etkinliklerin 
ayrışması, aile içi iletişim kopukluğu ve ailede tartışma ve kavgadır. Aile üyelerinin birlikte 
daha çok vakit geçirmeleri iletişimi ve birlikte yapılan aktiviteleri artırmıştır. Bu araştırma 
kapsamındaki ifadeler yukarıda verilen araştırma sonucuyla benzerlik göstermektedir. Bu 
araştırmaya katılan katılımcılar da aile içi rol ve sorumluluklarında değişiklikler olduğunu, iş 
yüklerinin ve sorumluluklarının arttığını bu durumunda aile içi çatışmalara sebep olduğunu 
ifade etmişlerdir. 

Yıldırım Şahin‟in (2021) yaptığı araştırmada ise pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sistemi 
içinde yer alan genç kadınlar ev içi iş yükünden karşı karşıya kaldıkları aile içi şiddete ve 
cinsel istismara kadar birçok zorlukla bir arada olarak eğitimlerine devam etmeye de 
çalışmaktadırlar. UNESCO‟nun (2020) önceki salgın deneyimlerinden elde ettiği veriler ve 
bilgiler ışığında ortaya koyduğu gibi, muhtemelen, bu zorlu koşullar altında yaşayan kız 
çocuklarının ve genç kadınların bir kısmı gelecek günlerde eğitimlerini yarıda bırakmak 
zorunda kalacaklar, devam edenler ise eğitimlerine yeterince ilgiyi ve özeni gösteremedikleri 
için eğitimlerine devam etmede ciddi sıkıntılar yaşayacaklar ve eğitimlerini başarılı bir 
biçimde sürdüremeyeceklerdir. Bu ise hem kız çocuklarının ve genç kadınların yaşamları için 
hem de toplumun ve ülkenin geleceği için büyük bir tehlike olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemizde halen pozitif ayrımcılıkla okutulmaya çalışan kız çocuklarımız, genç kadınlarımız 
pandemi sebebiyle gerek ev içi emeğinin artması gerekse internet bağlantısı ve cihaz 
yetersizliği sebebiyle eğitim öğretimlerine devam etmekte güçlük yaşamaktadır. Bu araştırma 
kapsamında da görüldüğü gibi kadın öğrenciler rol karmaşası ve sorumluluklarının arttığından 
bahsederken erkek öğrenciler bu konuda yaşamlarında bir değişiklik olmadığını ifade 
etmişlerdir. Örnek verilen araştırma ve bu araştırma kadın öğrencilerin pandemi döneminde 
kadın öğrencilerin daha fazla olumsuz etkilere maruz kaldığını ifade etmektedir. 

Fikir çatışmaları alt kategorisinde Covid-19 döneminde ailesi yanına dönen üniversite 
öğrencilerinin bu dönemde aile evinde fikir çatışmaları yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Fikir çatışmaları alt kategorisinde ise aileleri ile görüşlerinin uyuşmadığı, günlük 
rutinlerindeki değişimin aile içi ilişkileri olumsuz etkilediği ve sürecin uzamasıyla 
çatışmaların arttığı ifade edilmiştir. 

Bir katılımcı bu süreci (K4)…Çoğu düşüncem onlarınkiyle uyuşmuyor. En büyük iletişim 
problemimim elalem ne der kafasıyla hareket etmeleri ve benim her davranışımı bu şekilde 
yorumlamaları, şeklinde ifadesinden başkalarının söylediği şeylerin ailesi için önemli 
olduğunu ve bunun kendisini olumsuz etkilediğini ifade ederken bir diğer katılımcı 
(K11)Güncel durumlar ve sürekli olarak okula dönmek istemem konusunda anlaşmazlığa 
düştüğümüz çok oldu.  Bunun yanında güncel görüşlerimizde de bariz farklılıklar oluştu. 
Uzun zamandır yurtta kalan biri olarak hiç sağlıklı bir değişim olmadı. Aile içi ilişkilerde 
genel bir gerileme ve mesafe oluştu diyebilirim, şeklinde ifade etmiştir. 
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Bir diğer katılımcı ise (K2) Günlük yaşantım tamamen değişti. Fazlaca fikir çatışması 
yaşadım ve sağ çıktım. Eve dönmeden önce konuştuğumuz konular iletişimimiz falan 
oturmuştu ama eve dönünce bunlar yeniden belirlendi gibi oldu. Bu yüzden bazı 
davranışlarına şaşırdığım bazılarına sevindiğim durumlar yaşadım, çok uzun süre bir arada 
kaldığımızdan hemen hemen her konuda çatışmalar yaşadık diyebilirim, şeklindeki 
cevabından ailesiyle birçok konuda fikir çatışmaları yaşadığı ifade edilebilir. Bir diğer 
katılımcı ise (K13) Eve dönerken çok özleyerek ve bu tatilin iyi geleceğini düşünerek 
dönmüştüm. Eğer 3 hafta olarak kalsaydı fikrim değişmezdi ama süresiz olarak bu şekilde 
kalmak iki tarafa da zarar verdi, (K10), (K3), (K20) şeklinde ifadesinden sürecin uzamasının 
aile içi ilişkilerini olumsuz etkilediği aile evinde geçirdiği sürecin farkındalık yarattığı 
anlaşılmaktadır. 

5. SONUÇ 

Araştırma sonucunda Covid-19 salgını sürecinde ailesi yanına dönen üniversite öğrencilerinin 
aile yanına dönmekle ilgili olumlu ve olumsuz görüşleri ortaya konulmuştur. Olumlu görüşler 
kapsamında aile içi iletişimi artırdığı ve kişisel gelişim içinde fırsatlar sunduğu söylenebilir. 
Aile içi iletişimi artırması; ailenin psikolojik destek mekanizması olarak görülmesi, süreci aile 
yanında geçiriyor olmanın verdiği güvenlik hissi ve bu süreçte birlikte geçirilen zamanın aile 
bağlarını kuvvetlendirmesiyle birlikte sağlamıştır. Kişisel gelişim ise yalnız zaman geçirmeyi 
ve sabırlı olmayı öğrenme şeklinde sağlanmıştır. Olumsuz görüşler kapsamında katılımcılar 
psikolojik sorunlar, sosyal sorunlar, eğitim- öğretimde sorunlar, ekonomik sorunlar ve aile içi 
roller ve iş bölümü sorunları yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Psikolojik sorunlar aniden gelişen 
ve uzayan süreç kapsamında öğrencilerde depresif ruh hali ve adaptasyon şeklindedir. Sosyal 
sorunlar pandemiden kaynaklı olarak sürekli aynı kişilerle birlikte yaşamak ve arkadaşlarının 
bulunmadığı bir şehirde yaşıyor olmanın getirisi olan sosyal çevreden soyutlanma şeklinde 
ifade edilebilir. Eğitim-öğretimde sorunları ise üç haftalık tatil ilanıyla birlikte ailesi yanına 
dönen üniversite öğrencilerinin geri dönme umuduyla ve belirsizliklerle eşyalarının yurtta 
kalması, sürecin uzamasıyla birlikte uzaktan eğitim sürecinin başlaması ve öğrencilerin sürece 
adaptasyon zorluğu şeklinde ifade edilebilir.  Ekonomik sorunlar pandeminin bir getirisi 
olarak iş kaybının artması, bir çok işşyerinin kapatılması ve personel sayısında azalmaya 
gidilmesi aile içerisinde çatışmalara da sebep olmuştur. Aile içi roller ve iş bölümü 
sorunlarında da aynı evi paylaşma durumunda olan aile üyelerinin sayısının bir anda artış 
göstermesi, aile üyelerinde uyum sorunlarını beraberinde getiren bir kriz durumunun ortaya 
çıkmasıyla birlikte kendine vakit ayıramamak, aile üyelerinin sorumluluklarına ortak olmak 
ve fikir çatışmaları gibi sorunlara sebep olduğu ifade edilebilir.  

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular göz önüne alındığında; üniversitelerde psikososyal 
destek birimleri kurularak uzaktan eğitim sürecinde sosyal yaşantıdan uzak olan üniversite 
öğrencilerine psikososyal destek sağlanması, çocuk, ergen, genç yetişkinler ve ebeveyn 
ilişkileriyle ilgili kamu spotları ve bilgilendirici televizyon programlarının yayınlanması, 
öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yeterli kaynağa ulaşabilme, internet bağlantısı 
sağlayabilme gibi konularda sorun yaşadıklarında bunu aktarabilecekleri ve çözüme 
kavuşturabilecek destek mekanizmalarının üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum 
kuruluşları iş birliğiyle kurulması, akademisyenlere yönelik öğrencilerin karşılaşabilecekleri 
zorlukları anlatan online seminerler düzenlenmesi, üniversite öğrencilerinin ders 
devamlılıkları takip edilerek devam etmeyen öğrencilerle iletişime geçilmesi ve müdahale 
edilebilecek durumlarda eğitime yeniden katılımlarının sağlanması, öğrencilerin birbirleriyle 
tanışabilmesi ve sosyal ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla ders dışı gönüllülük esaslı 
etkinlikler düzenlemesi önerilmektedir. 
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TECHNOLOGIES: NANO-PHOTONICS AND OPTOELECTRONICS RESEARCH 
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Nano-photonics and Optoelectronics Research Laboratory (NORLab) 
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Abstract 

Development of laboratories and up to date research centers have main role in modern 
methods of teaching, especially in graduate courses. Among them, laboratories based on 
Quantum, Optoelectronics, Photonics, Spintronics, Laser and Nano are mentioned. First 
of all different levels of design and implementation of Nonophotonic and 
Optoelectronic labs are presented in this paper. The modern methods of teaching are 
then discussed. Amongst the optoelectronic instruments and equipments are presented 
which concludes the beam splitters, polarizers, stabilized lasers, optical filters, 
optoelectronic and optomechanical systems, laser range finders, laser interferometers, 
nano-metrology systems, and optical telecommunication systems. In this method, 
scientific topics transmission model is combination of practical skills and theoretical 
topics in suitable laboratory environment; execution of the desired tests is done in a 
teacher-based method because of their complexities and installation of tests. 

Keywords -  Nano-photonics teaching, optoelectronics teaching, teacher-based 
method, modern research and laboratory.  

1 INTRODUCTION 

Today one of the important methods of learning is symmetric teaching of theoretical topics –
in traditional and virtual- with practical skills teaching. On the other hand, modern 
technologies are caused to improve the teaching method and the difficulties of this technology 
are led to some problems. As an example, the quantum complex topics, nano-technology, and 
nano-photonics are mentioned. The teaching of these topics has great complexities. In 
addition, it needs suitable environment to experience and to obtain skills (see Fig. 1). Deep 
understanding of these topics is possible by learning skills trough theoretical learning. 

One of the modern topics of technology is found in light subjects. Sciences can be 
remembered as photonics, optics, optoelectronics, optical communication, optical networks, 
nano-photonics, and quantum. 

Development of a suitable environment in order to do educational activities, in the mention 
fields is very important for doing the postgraduate and graduate students projects and also 
specialist manpower training. Considering the needs, this laboratory is started as Nano-
photonics and Optoelectronics on Bahman 1386 in Shahid Rajaee University. Among the 
most important goals of commissioning this laboratory, the following steps are presented: 

 Fundamental research to expand the frontiers of knowledge related to nano-photonics 
and optoelectronic sciences. 

 Development of appropriate method in order to do the postgraduate and graduate 
students projects related to nano-photonics and optoelectronic sciences. 
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 Training the specialist in bases of technology and applications of nano-photonics and 
optoelectronic sciences. 

 Association and implementation of research, engineering, and industrial laboratories. 

 Communication and collaboration with other laboratories and research centers. 

 Designing systems of measurements and instrumentation systems. 

 Training and research on nano-metrology and its application in masking and photo-
lithography process. 

 Training and research on photonic crystals. 

 Training and basically research on laser range finders. 

 Association in valid internal and international conferences. 

 Presentation and impression the results of scientific research activities in scientific 
journals. 

 Commissioning the websites and introducing the activity axis, active projects and capabilities. 
 

 

Fig. 1: Theoretical-practical learning for advance sciences. 

 

The linear integrated circuits course and its laboratory is one of the key subjects in the 
undergraduate and postgraduate educations of the electronic engineering [1-4]. The topics of 
this course are divided into two main groups namely design and applications. Because of the 
difficulty of this course, the activity skills can be simultaneously presented with the 
theoretical topics. Using the design softwares such as Orcad and/or Pspice has effective role 
in the first section as design topics. In the second section including 10 chapters, the 
implementation of circuits on the breadboard using the test and measurement equipments 
assists the students to learn the theoretical materials of this course. 
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2 CONCLUSIONS 

In this paper, the theoretical-skillful combination training in Nano-photonics and 
Optoelectronics Research Laboratory is discussed. Some topics are presented, according the 
need to learn and modern technology in a proper way to create a suitable way to transfer the 
knowledge and experiences in optoelectronics and nano-photonics sciences. In this regard, 
skilful training using optoelectronic, opto-mechanic, optic, and electronic are described. 
Training should be design and done in teacher-based method; considering the existing 
complexity in setting the laboratories and required accesses to high stability and on the other 
hand high sensitivity of optics and photonics instruments. 
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Öz 
Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerde yaşam doyumu, bilişsel esneklik ve psikolojik belirti 

kavramlarının birbiri ile olan ilişkisi incelemek ve ek olarak yaş, cinsiyet, gelir düzeyi gibi 

sosyodemografik özelliklerin yaşam doyumu, bilişsel esneklik ve psikolojik belirti 

değişkenleri üzerindeki etkisini araştırmak üzere yapılmıştır. Çalışmaya Türkiye‟nin çeşitli 

şehirlerinden 18 yaş ve üzeri 117‟si erkek 569 kişi katılmıştır. Bu araştırmada 

sosyodemografik form, Yaşam Doyumu Ölçeği, Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Kısa Semptom 

Envanteri kullanılmıştır. Katılımcılardan verilerin toplanabilmesi için sosyodemografik form, 

Yaşam Doyumu Ölçeği, Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri Google 

Formlara geçirilmiş ve basit seçkisiz yöntemle elektronik ortamda dağıtılmıştır. Araştırmanın 

analizinde, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki için parametrik olmayan Spearman-

Rank Korelasyon Testi uygulanmıştır.  Çoklu gruplar arasındaki farkın analizi için parametrik 

olmayan Kruskal-Wallis Testi uygulanmıştır. Ek olarak son adımda bağımsız değişkenin 

bağımlı değişkene yordamasına ilişkin analiz için Basit Doğrusal Regresyon uygulanmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, ilk olarak ölçek karşılaştırılmaları ele alınmıştır. 

Yaşam Doyumu ile Kısa Semptom Envanteri arasında ve Bilişsel Esneklik ile Kısa Semptom 

Envanteri zayıf negatif doğrusal ilişki var olduğu saptanmıştır. Bunlara ek olarak 

sosyodemografik özelliklerin değişkenler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, 

psikolojik belirti puanları cinsiyete, yaş grubuna ve gelir düzeyine göre farklılık göstermiştir. 

Buna göre kadınlar ve gelir düzeyi düşük olan bireylerin psikolojik belirti göstermeye meyilli 

oldukları bulunmuştur. Ayrıca, en çok psikolojik belirti ortalamasını gösteren yaş grubu 46-
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50; en az gösteren yaş grubu ise 31-35 olarak görülmektedir. Bilişsel Esneklik Ölçeğinden 

alınan puanlar ele alındığında ise, bilişsel esneklik düzeyi yaş gruplarına göre farklılık 

göstermektedir. Fakat, buna ek olarak ileri istatistiki veriler göz önünde bulundurulduğunda 

bilişsel esneklik açısından 0,1 anlamlılık düzeyinde farklılık gösteren yaş gruplarının 18-25 ve 

31-35 yaş grupları olduğu saptanmıştır. Son olarak Yaşam Doyumu Ölçeğinden elde edilen 

puanlara bakıldığında,  yaşam doyumu puanlarının gelir düzeyi değişkenine göre farklılaştığı 

görülmüştür. Buna göre, yaşam doyumu en düşük olan gelir grubu 0-2324 tl bandındaki gelir 

grubudur. Regresyon analizleri sonucuna göre ise, „‟Yaşam Doyumu üzerinde Bilişsel 

Esneklik değişkeninin etkisi‟‟ ve „‟Yaşam Doyumu üzerinde Psikolojik Belirtiler 

değişkeninin etkisi‟‟ incelendiğinde artık değerlerin bu iki denklem için ayrı ayrı normallik 

varsayımını karşıladığı ve basit doğrusal regresyon kurulabileceği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu, Bilişsel Esneklik, Psikolojik Belirti, sosyodemografik 

değişken, yetişkin bireyler 

Abstract 

The aim of this study was to examine the relationship between life satisfaction, cognitive 

flexibility and psychological symptom concepts in adult individuals, and also, to investigate 

the effects of such socio-demographic variables as age, gender, and level of income on life 

satisfaction, cognitive flexibility and psychological symptom variables. The research group 

consists of 569 adult of whom 117 male and the data collected from the various cities in 

Turkey. Sociodemographic form, Life Satisfaction Scale, Cognitive Flexibility Scale and 

Brief Symptom Inventory were used in this study. In order to collect data from the 

participants, the sociodemographic form, Satisfaction with Life Scale, Cognitive Flexibility 

Scale and Brief Symptom Inventory were transferred to Google Forms and distributed online 

to the participants selected by simple random method. In the analysis of the study, the 

nonparametric Spearman-Rank Correlation Test was used for the relationship between two or 

more variables. Nonparametric Kruskal-Wallis Test was used to analyze the difference 

between multiple groups. In addition, in the last step, Simple Linear Regression was applied 

to predict the relationship between dependent and independent variables. According to the 

findings obtained in the study, first of all, comparisons of the scales were discussed. A weak 

negative linear relationship was found between Satisfaction with Life Scale and the Brief 

Symptom Inventory and between Cognitive Flexibility and the Brief Symptom Inventory. In 

addition, considering the effect of sociodemographic characteristics on variables, 

psychological symptom scores differed significantly according to gender, age group and 

income level. Accordingly, it was found that women and individuals with low income levels 

tend to show psychological symptoms. Moreover, the age group, which shows the highest 
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average of psychological symptoms is between 46-50; the least showing age group is seen as 

between 31-35. Considering the scores obtained from the Cognitive Flexibility Scale, the 

level of cognitive flexibility shows significant difference according to age groups. However, 

considering the advanced statistical data, it was determined that the age groups show 

difference in terms of cognitive flexibility at the 0.1 significance level were between 18-25 

and between 31-35 age groups. Finally, when it is examined the scores obtained from the Life 

Satisfaction Scale, it was seen that the life satisfaction scores differ according to the income 

level variable. Accordingly, the income group in the between 0-2324 TL has the lowest life 

satisfaction. According to the results of the regression analysis, when "the effect of the 

Cognitive Flexibility variable on Life Satisfaction" and "The effect of the Psychological 

Symptoms variable on Life Satisfaction" is examined separately, it is determined that the 

residual values meet the normality assumption for these two equations and simple linear 

regression can be established. 

Key words: Life Satisfaction, Cognitive Flexibility, Psychological Symptoms, adults, socio-
demographic variables 
 

Günümüz dünyasında 19. Yüzyılın sonlarına kadar psikoloji bilimi insanoğlunda 

genellikle olumsuz duygular üzerine araştırmalar yapılmış ve bu araştırmaların yoğunlaştığı 

konular olarak ise depresyon ve kaygı bozuklukları gibi patolojiler dikkat çekmektedir. 

Özellikle son senelerde pozitif psikolojinin de literatürde yerini almasından sonra kişinin 

deneyimlediği olumlu duyguların da ele alınması gerektiği ve kişinin ruhsal anlamda iyi 

oluşuna da dikkat çekilmesi gerektiği anlayışı benimsenmiştir. Bu bağlamda ruhsal iyi oluş 

kavramının kapsadığı „yaşam doyumu‟ duygusu göze çarpmaktadır. Literatürde „yaşam 

doyumu‟ kavramı ilk kez 1961‟de Neugarten, Havighurst ve Tobin tarafından irdelenmiştir ve 

kısaca kişinin istekleri ve beklentileri ile sahip oldukları arasındaki durum olarak 

açıklanmıştır. Bir başka yaklaşıma göre ise yaşam doyumu kişinin tüm yaşam koşullarını 

bilişsel olarak ele almasıdır (Pavot ve Diener, 2008).  Araştırmalar göstermiştir ki iyi bir 

kişinin edindiği yaşam doyumunun iyi bir ruh sağlığı ile ilintili olduğu saptanmıştır 

(Seligman, 2000; Güngör, 2011). Yaşam doyumu kavramı mutluluk duygusu ile yakından 

ilişkili olduğu tanımlanmaktadır. Demirbulat ve Bozok‟a göre, yaşam doyumu kısaca kişinin 

hayatındaki olumlu duygularla yakından ilişkilendirilmiş ve mutlu olma durumu olarak ele 

alınmıştır (2015). Bu bağlamda yaşam doyumu üzerinde yordayıcı olduğu düşünülen; 

duygusal, fiziksel ve zihinsel iyi oluş, psikolojik sağlamlık, ikili ilişkilerde sağlıklı iletişimler 

kurabilme ve bu ilişkileri başlatıp devamlılık sağlayabilme gibi çeşitli etkenler büyük rol 

oynamaktadır (Cruice, Worrall, Hickson ve Morrison, 2010). İyi bir yaşam doyumuna sahip 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 470



olan kişilerin yaşamdan daha çok zevk aldıkları, daha fazla olumlu duygular 

deneyimledikleri, hayata ve insanlara karşı daha olumlu duygular besledikleri ve öz 

saygılarının daha fazla olduğu saptanmıştır (Çakar ve Karataş, 2017). Bu yüzden, yaşam 

doyumu kavramı kişinin benliği, çevresi ve yaşadığı dünya ile ilintili olduğu görüşü 

savunulabilir (Levin ve ark.,). Bunlara ek olarak, iyi bir yaşam doyumuna sahip olmak bireyin 

çevreye fayda sağlayabilirliğini artırdığını ve hem ruhsal hem de fiziksel iyi oluşu olumlu 

derecede yordadığı belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle, yaşam doyumu ile bireylerdeki 

bilinçli farkındalık pozitif anlamda bir ilişki saptanmıştır (Demir, 2015).  

Bilişsel esneklik literatürde ilk olarak Spiro ve Jeng tarafından 1990‟da bireyin 

değişen durumlara bağlı olarak uygun cevaplar verebilme konusundaki yetisini yeniden 

yapılandırma olarak tanımlanmıştır. Kişilerin karşılaştığı ani ve beklenmedik olaylar hayatın 

doğal bir parçası olmakla birlikte kişi bu yeni durumlara uyum sağlamada ve sürekli 

yenilenen dünyada beklentileri yerine getirmek amacıyla bilişsel olarak hızlı geçiş yapmaya 

ihtiyaç duymaktadır (Ayva, 2018). Bu yeni olaylara hızlı adapte olmayı başarabilen kişiler 

olumsuz olayları olumlu durumlara çevirmeye daha yatkındırlar (Johnco, Wuthrich ve Rapee, 

2014). Ayrıca bu tür bireylerin kişilerarası ilişkileri tatmin edicidir ve gerekli sorumluluklarını 

yerine getirebilmektedir. Farklı durumlarda farklı iletişim yöntemlerini denemekten 

kaçınmamakla birlikte sosyalleşme sürecinde ise aktif bir rol oynamaktadırlar (Tchanturia ve 

ark., 2011). Yapılan araştırmalara göre, dışa dönüklük, gelişime yatkınlık ve kişinin kendini 

denetim yetenekleri bilişsel esneklik ile ilintili bulunmuştur (Bilgin, 2017). Ayrıca bilişsel 

anlamda esnek olan kişilerin sözel olarak saldırganlık ve stres düzeylerinin düşük olduğu 

saptanmıştır (Turan, Durgun, Kaya, Ertaş ve Kuvan, 2019). Kişilerin bilişsel esneklik ve 

kişilerarası problem çözme yeteneklerini demografik özelliklere göre inceleyen bir 

araştırmada cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyokültürel durum, sosyoekonomik şartlar gibi 

özelliklerin bilişsel esnekliği anlamlı düzeyde yordadığı belirtilmiştir (Esen, 2018). Yapılan 

diğer bir araştırmaya göre ise, bireylerin duygusal anlamda tutarsızlıklar sergilemesi kişinin 

bilişsel esneklik düzeyinin düşüklüğü ile ilişkilendirilmiştir (Bilgin, 2017).  

Genel olarak ele alındığında psikolojik sağlık; „herhangi bir ruhsal problemin olmayışı 

ve psikososyal bağlamda diğer insanlarla uyum içinde olma‟ anlamı taşımaktadır (Güleç, 

2009). Bireylerin psikolojik belirti sergilemesine neden olan kişinin mizacı, tutarsız anne-

baba davranışı, biyolojik faktörler, kişilerarası uyumsuz ilişkiler ve düşük ekonomik düzey 

gibi birçok etmen bulunmaktadır (Butcher, Mineka ve Hooley, 2013). Psikolojik belirtinin en 

önemli özelliği kişinin bir duruma ya da bir olaya karşı sergilediği olumsuz bir tepkinin 

sonucu olarak meydana gelmesidir. Bu noktadan hareketle, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı 

birbiri ile iç içe olduğu ve bu kavramların herhangi birinde sorun çıkması halinde diğerinin de 
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bundan etkilenmesi kaçınılmazdır (Gültekin, 2010).  Yapılan araştırmalar bireylerde en sık 

rastlanan psikolojik belirtilerin depresif bozukluklar ve ardından anksiyete bozukluğunun 

geldiğini ortaya koymuştur (Mental Heath Foundation, 2016). Psikolojik belirtiler ile yapılan 

diğer çalışmalara bakıldığında sağlık çalışanlarında psikolojik belirtiler ile psikolojik 

sağlamlık arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bir başka deyişle, psikolojik açıdan 

sağlam ve esnek bireyler, günlük yaşamlarında daha az psikolojik belirti sergilemektedir 

(Cevizci ve Müezzin, 2019). Başka bir araştırmada, mutluluk kavramı ile psikolojik belirti 

kavramının negatif yönde bir ilişki olduğu dikkatleri çekmektedir. Bir diğer araştırmaya göre 

ise, kendilerini psikolojik açıdan sağlıklı olarak tanımlayan kişilerin, daha az psikolojik belirti 

sergiledikleri; ek olarak, bu tarz bireylerin psikolojik sağlamlıklarının yüksek olduğu ve daha 

stresli koşullara ve değişen durumlara uyum sağlamada daha az zorlandıkları gözlemlenmiştir 

(Sills, Cohan ve Stein, 2006). Bu noktadan hareketle, psikolojik belirtiler, kişilerin yaşadığı 

stres verici olayın niteliğine, stres düzeyine ve kişinin olaya yüklediği anlama göre farklılık 

göstermektedir. 

Bu bağlamda, yukarıda mutlulukla yakından ilintili olduğu belirtilen yaşam doyumu 

kavramının, kişinin stres ve birey için sıkıntılı bir durumun kişide olumsuz duygular 

uyandıracağı düşünülmekte ve bu olumsuz duygularla başa çıkabilme kapasitesi de bilişsel 

esneklik kavramı ile açıklanmıştır. Bunlara ek olarak, yukarıda bahsedildiği gibi, stres ve 

endişe gibi faktörlerin psikolojik belirti ile yakında ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu yüzden 

psikolojik esneklik ve psikolojik belirti kavramlarının da birbiri ile ilişkili olabileceği ön 

görülmekte ve bunların kişinin yaşam doyumunu da etkileyebileceği ön görülmektedir. Tüm 

bunlardan yola çıkarak, yaşam doyumu, bilişsel esneklik kavramlarının birbiri ile ilişkili 

olabileceği düşünülmektedir.  

Literatürde belirtildiği gibi, bu kavramlar ayrı ayrı olarak ele alınmış ve 

değerlendirilmiştir. Buradan hareketle, bu üç değişkenin doğrudan birbiri ile ilişkisinin 

çalışıldığı çalışmanın azlığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle araştırmanın temel amacı, 

yetişkin bireylerde yaşam doyumu, bilişsel esneklik ve psikolojik belirti kavramlarının birbiri 

ile olan ilişkisi incelenecektir. 

 

 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın Modeli 

Çalışmanın amacı göz önünde bulundurulduğunda, ilişkisel (korelasyonel) tarama 

modeli kullanılmıştır. Bu model yönteminde araştırmada verilen birden fazla değişken 

arasındaki ilişki ele alınır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Bir 
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başka deyişle, bu araştırma modeli iki ya da daha fazla değişken arasındaki değişimin 

varlığını ve şiddetini belirlemeye yarayan bir yöntemdir. Ek olarak, verilen değişkenlerin 

birlikte değişim gösterip göstermedikleri ve eğer bu değişkenler arasında bir ilişki varsa 

bunun ne şekilde olduğu açıklanmaya çalışılır (Karasar,2005). 

AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubu 

 Araştırmanın örneklem grubu 18 yaş üzerinde olan 117‟si erkek toplamda 569 gönüllü 

basit seçkisiz yöntemle seçilmiş yetişkin bireyden oluşmaktadır. Araştırmaya dahil edilmek 

için, 18 yaşının üzerinde olmak ve gönüllü olmak yeterlidir. Yaşı 18‟den küçük ve onam 

formunu onaylamayan bireyler araştırmaya dahil edilmemiştir.   

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya dahil edilen katılımcıların sosyodemografik özellikleri ile 

ilgili bilgi edinmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Kısa Semptom Envanteri (KSE):  Katılımcılarda görülebilecek psikolojik ve bedensel 

semptomları belirlemek amacıyla Derogatis tarafından 1992‟de geliştirilen Kısa Semptom 

Envanteri (KSE), 53 maddeden oluşan ve maddelerin 0-4 puan arasında değer aldığı öz 

bildirime dayanan likert tipi bir ölçektir. Maddelerden alınan yüksek puanlar, kişide görülen 

semptomun yoğunluğunu gösterir. 

Ölçeğin Türkiye uyarlaması Şahin ve Durak tarafından 1994‟te yapılmış olup geçerli 

ve güvenilir bir ölçek meydana getirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması, depresyon, 

anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve agresyon/düşmanlık olmak üzere 5 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .75 ve .87 arasında değer almaktadır.  

Yaşam Doyumu Ölçeği (YSÖ): Diener, Emmons, Larsen ve Griffin tarafından 1985 yılında 

geliştirilen ölçek öz değerlendirme şeklinde olup, tek boyutlu, 5 maddeli ve 5‟li likert olma 

özelliği taşımaktadır. Ölçeğin Türkçe‟ye uyarlama çalışması 1991 yılında Köker tarafından 

yapılmıştır. Yapılan güvenilirlik çalışmalarında test tekrar test korelasyon katsayıları r=.85 

olarak saptanmıştır. Madde analizinde madde korelasyon sayıları ise .71 ile .80 arası olarak 

bulunmuştur (Köker, 1991). 

Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ): Kişileri bilişsel anlamda esneklik düzeylerini ölçek amacıyla 

1995 yılında Martin ve Rubin tarafından geliştirilmiştir. BEÖ tek boyutlu, 12 maddeden 

oluşan ve 6‟lı likert olma özelliği göstermektedir. Bireylerin işaretlediği maddelerin 

puanlarının toplamı, kişinin bilişsel anlamda esneklik düzeyini göstermektedir. Ölçekten en az 

12, en fazla 72 puan alınmaktadır. Ölçeğin Türkçe ‟ye uyarlanması 2011 yılında Altunkol 

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin test re-test güvenilirlik katsayısı .83, uyarlama çalışmasındaki 

cronbach alfa değeri ise .81 olarak bulunmuştur (Altunkol, 2011).  
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ĠĢlem ve Verilerin Analizi 

 Araştırma için gerekli etik izinlerin alınmasının ardından internet üzerinden dağıtılan 

form aracılığı ile katılımcılara ulaştırılmıştır. Araştırma öncesinde katılımcılara yönerge net 

bir şekilde formun başında verilmiştir. Toplanan veriler SPSS analiz programı yardımıyla 

analiz sürecine tabii tutulmuştur. Bu araştırmada değişkenler arasında lineer bir ilişki olup 

olmadığını incelemek ve ilişki bulunduğu taktirde yönünü ve şiddetini saptamak amacıyla 

korelasyon analizi yapılmıştır. Dolayısıyla, örneklemin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiş 

ve  iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki için parametrik olmayan Spearman-Rank 

Korelasyon Testi uygulanmıştır. Bu çalışmada gelir düzeyine bağlı normallik dağılımı 

varsayımları yine sağlanmadığından dolayı ANOVA ile aynı işlevi gören, çoklu gruplar 

arasındaki farkın analizi için parametrik olmayan Kruskal-Wallis test kullanılmıştır. Ek olarak 

son adımda bağımsız değişkenin bağımlı değişkene yordamasına ilişkin analiz için Basit 

Doğrusal Regresyon uygulanmıştır 

 

BULGULAR 

Korelasyon analizinde hangi metodun uygulanacağına karar vermek amacıyla ilk 

olarak verilerin normal dağılıp dağılmadığına ilişkin bulgular Tablo 1‟de sunulmuştur. 

Tablo 1. Normal Dağılım Puanları 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

YD_ölçek_ortalama ,072 569 ,000 ,986 569 ,000 

BE_ölçek_ortalama ,099 569 ,000 ,961 569 ,000 

KSE_ölçek_ortalama ,097 569 ,000 ,952 569 ,000 

 
Öncelikle Yaşam Doyumu değişkeni için hipotezleri “H0: Veri normal dağılmıştır, 

H1: Veri normal dağılmamıştır” olan Shapiro-Wilk Normallik testinin p-değeri 0,00 

çıktığından H0 hipotezi reddedilip verinin normal dağılmadığı görülmüştür. Aynı zamanda 

Kısa Semptom Envanteri ve Bilişsel Esneklik değişkenleri de yine aynı teste tabi tutulup 

onların da normal dağılmadığı görülmüştür. Bu durumda parametrik olmayan Spearman-Rank 

Korelasyon testi yapılması uygun görülmüştür 
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Tablo 2. Spearman’s Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı 

 YD 

ölçek 

ortalama 

BE ölçek 

ortalama 

KSE 

ölçek 

ortalama 

Spearman‟s rho   YD ölçek ortalama      Correlation Coefficient  

                                                                 Sig. (2-tailed)                                                               

                                                                 N 

 1000        

       .   

   569        

    ,069   

    ,102  

     569     

  -,335** 

   ,000 

   569 

                             BE ölçek ortalama      Correlation Coefficient       

                                                                 Sig. (2-tailed) 

                                                                 N 

   ,069        

   ,102   

 569              

   1000   

          . 

     569     

  ,106* 

  ,012* 

   569 

                             KSE ölçek ortalama    Correlation Coefficient 

                                                                 Sig. (2-tailed) 

                                                                 N 

  -,335** 

   ,000   

 569              

    ,106*   

    ,012      

     569     

 1000 

        . 

   569 

* p < .05, ** p < .01 

Not: YD ölçek ortalama, Yaşam Doyumu Ölçek Puanını; BE ölçek ortalama, Bilişsel 

Esneklik Ölçek Puanını; KSE ölçek ortalama ise Kısa Semptom Envanteri ölçek Puanını 

temsil eder. 

Tablo 2‟de görüldüğü üzere elimizde 3 farklı değişkenin kombinasyonlarından gelen 

farklı korelasyon değerleri vardır. Bunlardan birincisi yaşam doyumu ve bilişsel esneklik 

arasındaki korelasyon değeri olan 0,069 değeri bu iki değişken arasında neredeyse hiç 

doğrusal ilişki olmadığını göstermektedir. Ayrıca, p-değerine (0,102) baktığımızda 

korelasyon hipotezleri olan “H0: Söz konusu değişkenler arasındaki korelasyon anlamsızdır” 

hipotezini reddedemeyiz. Böylece yaşam doyumu ve bilişsel esneklik arasında doğrusal bir 

ilişki olmadığı saptanmıştır. Yaşam Doyumu ve Kısa Semptom Envanteri değişkenini 

incelediğimizde ise iki değişken arasındaki korelasyon değeri (r= -0,335) olduğu 

görülmektedir. Bu korelasyonu değeri ise (p= 0,00) olduğundan dolayı anlamlı bir etkisinin 

bulunduğu söylenebilir. Bu da göstermektedir ki Yaşam Doyumu ile Kısa Semptom Envanteri 

arasında zayıf negatif doğrusal ilişki var olduğu söylenebilir. Bilişsel Esneklik ile Kısa 

Semptom Envanteri değişkenleri göz önünde bulundurulduğunda, iki değişken arasındaki 

korelasyon değeri (r= 0,106) bulmuştur. Anlamlılık düzeyine bakıldığında ise (p= 0,012) 

olduğundan yine bu iki değişken arasındaki korelasyonun anlamlı olduğu söylenebilir; fakat 

aralarında çok zayıf pozitif bir doğrusal ilişki olduğu söylenebilir. 
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Kalitatif değiĢkenlere göre gösterilen farklılıklar için yetiĢkin bireylerde 

psikolojik belirtiler ve gelir düzeyi 

Analiz sonuçlarına göre “H0: Gelir düzeyine göre psikolojik belirtiler farklılık 

göstermez” önermesini istatistiksel olarak reddedilebildiği saptanmıştır. Bir başka deyişle, 

grupların ortalamaları arasında farklılık gözlemlenmiştir (p= ,000; p< 0.05).  

 

Tablo 3. Katılımcıların Psikolojik Belirtiler ve Gelir Düzeyi Puan ortalamaları 

karşılaştırılması 

 Test Statistic Std. Hata Sdt. Test 

Statistic 

Sig. Adj.Sig. 

6544 TL ve üzeri-2325-6543 TL            6,615                 17,192              ,385               ,700         1000 

6544 TL ve üzeri-0-2324 TL          73,666         18,774         3,924 ,000       ,000 

2325-6543 TL-0-2324 TL          67,051      16,272     4,121 ,000       ,000 

 
Yukarıda görüldüğü üzere farklılık gösteren popülasyon grubunun gelir düzeyinin 0-

2324 TL arası olduğu saptanmıştır. Buradan çıkarılacak sonuç, grafiğe göre gelir düzeyi 

düşük olan insanların belirti göstermeye daha meyilli olduğu söylenebilir. Testler bir adım 

daha ileriye götürüldüğünde ise az önceki savımızı destekler nitelikte sonuçlara 

ulaşabilmektedir. Bir başka deyişle, 6544 TL ve üzeri gelir düzeyi olan grup ile 2325-6543 

TL arası gelir düzeyi olan grup psikolojik belirtiler bakımından bir istatistiksel bir farklılık 

göstermezken gelir düzeyi 0-2324 TL arası olan grup diğer gruplara göre istatistiksel farklılık 

göstermektedir (Tablo 3). 

Tablo 4. Katılımcıların Psikolojik Belirtiler ve Cinsiyet Mann-Whitney U Test 

Sonuçları 

N 569 

Mann – Whitney U 21.509.000 

Standardized Test Statistic -3,113 

Asymptotic Sig. (2 – sided test) .002 

 

İki veri arasında normallik varsayımı sağlanmadığından „Mann-Whitney U‟ testi 

uygulandığında analiz sonuçlarına göre p-değeri 0,002 olduğundan H0 hipotezi olan “Kadın 

ve erkek gruplarına göre kısa semptom envanteri ortalaması farklılık göstermez” önermesi 
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reddedilir ve H1 önermesi olan „Psikolojik belirtiler cinsiyete göre farklılık gösterir‟ önermesi 

desteklenir (Tablo 4).  

Tablo 5. Katılımcıların Psikolojik Belirtiler ve Yaş Grubu Kruskal-Wallis Test 

Sonuçları 

N 569 

Test Statistic 18.151 

Degrees of Freedom 6 

Asymptotic Sig. (2 – sided test) .006 

 

Shapiro-Wilk testiyle incelediğimizde, veriler normallik şartını sağlayamadığından 

parametrik olmayan Kruskal-Wallis test kullanılmıştır. Analiz sonucu göz önünde 

bulundurulduğunda, p-değeri 0,006 olarak bulunmuştur (Tablo 5). Bu bağlamda sıfır hipotezi 

olan “H0: Psikolojik belirtiler yaş gruplarına göre farklılık göstermez” hipotezini reddedilip, 

en az bir yaş grubunun psikolojik belirti ortalaması farklılık göstermektedir. Sonuç olarak en 

çok psikolojik belirti ortalamasını gösteren yaş grubu 46-50; en az gösteren yaş grubu ise 31-

35 olarak bulunmuştur.  

Tablo 6. Katılımcıların Psikolojik Belirtiler ve Yaş Grubu Puan ortalamaları 

karşılaştırılması 

Sample 1 Sample 2 Test Statistic  Std. Error       Std.  Test  

      Statistic 

Sig.       Adj. Sig 

31-35-18-25  78,281   24,565       3,187 ,001 ,030 

 

Verileri kendi aralarında incelediğimizde ise p-değeri 0,030 olarak bulunmuştur 

(p<0,05). Psikolojik belirtiler bakımından farklılık gösteren yaş gruplarının 31-35 yaş ve 18-

25 yaş arası olduğu görülmektedir. Diğer yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (Tablo 6).  

Tablo 7. Katılımcıların Bilişsel Esneklik ve Yaş Grubu Puan ortalamaları 
karşılaştırılması 
Sample 1 Sample 2 Test Statistic  Std. Error       Std.  Test  

      Statistic 

Sig.       Adj. Sig 

18-25-31-35  -73,199   24,440       -2,995 ,003 ,058* 

* p = 0,058; p < 0,1  
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Bilişsel esneklik düzeyini yaş gruplarına göre p-değeri 0,034 olarak saptanmıştır. 

Sonuç olarak sıfır hipotezi „H0: Bilişsel esneklik düzeyi yaş gruplarına göre farklılık 

göstermez.‟ reddedilir ve bilişsel esneklik düzeyi yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. 

Fakat buna ek olarak Tablo 7‟de ileri istatistiki veriler göz önünde bulundurulduğunda bilişsel 

esneklik açısından 0,1 anlamlılık düzeyinde farklılık gösteren yaş gruplarının 18-25 ve 31-35 

yaş grupları olduğu saptanmıştır  

Tablo 8. Katılımcıların Yaşam Doyumu ve Gelir Düzeyi Kruskal – Wallis Testi 
Sonuçları  
N 569 

Test Statistic 9,124 

Degrees of Freedom 2 

Asymptotic Sig. (2 – sided test) ,010* 

* p = 0,01; p < 0,05 
Kruskal-Wallis test ile yaşam doyumunun gelir grupları bakımından farklılık gösterip 

göstermedikleri incelendiğinde, istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 8). Böylece H0: 

Yaşam doyumu gelir grupları bakımından farklılık göstermez hipotezi reddedilir. Yani gelir 

gruplarıyla beraber yaşam doyumu değişkenlik gösterebilir. Beklendiği üzere yaşam doyumu 

en düşük olan gelir grubu 0-2324 TL bandındaki gelir grubudur. 

 

Tablo 9. Yetişkin Bireylerde Yaşam Doyumu ve Gelir Düzeyi Puan Ortalamaları 

Karşılaştırılması 

Gelir Grupları Test 

statistic 

Standart 

error 

Standart test 

statistic 

sig Adj.Sig 

0-2324 tl-2325-6543 

tl 

-40,142 16,230 -2,473 ,013 ,040 

0-2324 tl-6544 tl ve 

üzeri 

-51,992 18,727 -2,776 ,005 ,016* 

2325-6543-6544 tl ve 

üzeri 

-11,851 17,148 -,691 ,490 1,000 

* p=,016; p<0,05 
Tablo 9‟da görüldüğü gibi; 0-2324 TL bandındaki gelir grubunun yaşam doyumu 

diğer gelir gruplarının yaşam doyumları ile farklılık göstermektedir (p=,040; p<0,05). Ayrıca; 

2425-6543 TL gelir grubuna ve 6544 TL ve üzeri gelir grubuna mensup örneklemin yaşam 

doyumları istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir. 
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Regresyon Analizleri 

Basit doğrusal regresyondaki ß0 ve ß1 katsayılarının anlamlılığı incelenmiştir. 

Buradaki hipotezler ise;  

ß0= H0: ß0 anlamlı değildir; H1: ß0 anlamlıdır.  

ß1=  H0: ß1 anlamlı değildir; H1: ß1 anlamlıdır 

Tablo 10. Yaşam Doyumu Üzerinde Bilişsel Esneklik Değişkeninin Etkisi Regresyon 

Geçerliliği Puanı 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square        F Sig. 

1 Regression       3,586           1            3,586       5,116       ,024b* 

 Residual   397,343       567              ,701   

 Total   400,929       568    

b: bağımsız değişken * p = 0,024; p < 0,05 

Birinci regresyon denklemi olan yaşam doyumu üzerinde bilişsel esneklik 

değişkeninin etkisi incelendiğinde Q-Q plot çizgisi göz önünde bulundurulmuş ve artık 

değerlerin normal olduğu varsayımı karşılanmaktadır. Regresyon analizi incelendiğinde ise 

R2= 0,009; p= 0,007 olarak saptanmıştır. Bir başka deyişle, bağımlı değişkenin %0.7‟si 

bağımsız değişken tarafından açıklanmaktadır ve regresyon neredeyse anlamsızdır. Fakat 

ANOVA tablosu (Tablo 5) değerleri incelediğimizde regresyon anlamlı görülmektedir (Tablo 

10).  

Tablo 11. Yaşam Doyumu Üzerinde Bilişsel Esneklik Değişkeni Etkisi Regresyon 

Katsayıları ve Katsayıların Anlamlılığı Puanları 

 
 
 

 
 
  Unstandardized   

 
 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

 
 

 

 
 

 
Model B Std. Hata Beta t p 

1 (Constant) 

 

BE_ölçek_ortalama 

         1,485 

 

          ,159 

      ,201 

 

      ,070 

 

 

       ,095 

7,396 

 

2,262 

 ,000 

 

 ,024 

Not: Constant= ß0; BE_ölçek_ortalama = ß1 

Tablo 11‟de ß0= 1,485 ve ß1= 0,159 olarak hesaplanmıştır. İki değerin de istatistiki 

açıdan anlamlı olduğu görülmektedir ve „bu iki değişkenin katsayısı anlamlı değildir‟ hipotezi 

olan ß0 hipotezi reddedilir (p=,000; p=,024; p<0,05).  BE_ölçek_ortalama değişkeni 
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regresyonun içinde olmadığında, yaşam doyumu 1,485 olarak ölçülecektir. 

BE_ölçek_ortalama değişkeni denklemin içinde olduğunda ise her 1 birimlik artışında yaşam 

doyumu değişkeni 0,159 kadar artacaktır; aynı şekilde her 1 birimlik azalışında ise yaşam 

doyumu değişkeni 0,159 kadar azalacaktır.  

 

Tablo 12. Yaşam Doyumu üzerinde Psikolojik Belirtiler Değişkeninin Etkisi 

Regresyon Geçerliliği Tablosu 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square        F Sig. 

1 Regression     45,018           1          45,018       71,719       ,000b* 

 Residual   355,910       567             ,628    

 Total   400,929       568    

b: bağımsız değişken * p = ,000; p < 0,05 

Tablo 12‟de yaşam doyumu üzerinde psikolojik belirtiler değişkeninin etkisi 

incelendiğinde, artık değerlerin normal olduğu varsayımı karşılanmaktadır. Regresyon analizi 

incelendiğinde ise Radj2= 0,111 olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak bağımlı 

değişkenin %11,1‟i bağımsız değişken tarafından açıklanmaktadır. Tablo 7 incelendiğinde ise 

regresyonun anlamlı olduğu gözlemlenmektedir.  

Tablo 13. Yaşam Doyumu üzerinde Psikolojik Belirtiler Değişkeninin Etkisi 

Regresyon Geçerliliği Tablosu 

 

 

 

 

Unstandardized   

 

Coefficients 

 

Standardized 

 Coefficients 

 

 

 

 

 

 

Model B Std. Error Beta t p 

1 (Constant) 

 

KSE_ölçek_ortalama 

         2,361 

 

         -,360  

           ,061 

 

       ,043 

 

 

       -,335            

39,014  

 

-8,469 

,000 

 

,000 

Not: Constant= ß0; KE_ölçek_ortalama = ß1 

Tablo 13‟e bakıldığında ß0 ve ß1 katsayıları sırasıyla 2,361 ve -0,36 olarak hesaplanıp 

bu değerler anlamlı çıkmıştır (p=,000, p=,000; p<0,05). Psikolojik belirtiler değişkeninin 

analize dahil olmadığı bir durumda yaşam doyumu 2,361 olur. Psikolojik belirtilerin analize 

dahil olduğu durumda ise psikolojik belirtilerin 1 birim artışıyla yaşam doyumu 0,36 kadar 

azalır; 1 birim azalışıyla ise 0,36 kadar artışın gözlemleneceği saptanmıştır. 
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Sonuç olarak yapılan analizler sonucunda anlamlı çıkan iki regresyon saptanmıştır. 

Bunlardan birincisi yaşam doyumu üzerinde bilişsel esnekliğin etkisi; diğeri ise yaşam 

doyumu üzerinde psikolojik etkilerin etkisi denklemleridir. Buradan yola çıkarak araştırmanın 

bağımlı asıl değişkeni yaşam doyumu değişkenidir.  

 

TARTIġMA  

Bu çalışmada yetişkin bireylerde yaşam doyumu, psikolojik belirtiler ve bilişsel 

esneklik değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda 

katılımcılardan Yaşam Doyumu Ölçeğinden, Bilişsel Esneklik Ölçeğinden ve Kısa Semptom 

Envanteri Ölçeğinden alınan puanlar doğrultusunda elde edilen bulgular göz önünde 

bulundurulduğunda, Yaşam Doyumu ve Kısa Semptom Envanteri ölçekleri arasında zayıf 

negatif doğrusal yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. İlgili literatür incelendiğinde, bireyin 

düşük düzeyde sosyal ilişkilere ve özgürlük alanına sahip olması kişinin yaşam doyumu ve 

psikolojik iyi oluş düzeyini önemli düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Bu noktada düşük 

düzeyde sosyal ilişkilere ve özerkliğe sahip olan bireylerin yine düşük düzeyde yaşam 

doyumu ve psikolojik iyi oluşa sahip oldukları vurgulanmıştır (Damasio, Melo ve Silva, 

2013). Buradan hareketle, araştırmada bulunan Yaşam Doyumu ile Kısa Semptom Envanteri 

ölçekleri arasında zayıf negatif doğrusal yönde bir ilişki bulunması sonucunun literatür ile 

örtüştüğü gözlemlenmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi kişide düşük düzeyde yaşam 

doyumunun varlığı ilerleyen dönemlerde bireydeki stres düzeyini artırabileceği ve bunun da 

psikolojik belirtiler düzeyini artış gözlemlenebileceği düşünülmektedir.  

Araştırmada Bilişsel Esneklik Ölçeği ile Kısa Semptom Envanteri arasında çok zayıf 

pozitif yönlü doğrusal yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu iki ölçek arasındaki ilişki yok 

denecek kadar azdır. Literatürde bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında, bilişsel 

esneklik ve psikolojik belirti kavramlarının yeni çalışılan bir konu olduğu göze çarpmaktadır 

ve iki değişken arasındaki ilişkiye dönük az sayıda araştırma mevcuttur. Rasyonel olmayan 

düşünce yapılarının kişilerin günlük yaşamlarını anlamlı düzeyde etkilemekte ve psikolojik 

belirtilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda, kişideki bilişsel süreçlerin 

psikolojik sağlık ile uyumu dikkatleri çekmektedir. Yüksek düzeyde bilişsek esnekliğe sahip 

olan bireylerin stres verici durumlara daha kolay uyum sağlayabileceği ve psikolojik belirti 

düzeylerinin düşük olabileceği ön görülmektedir. Buna ek olarak, psikolojik belirtilerde artış 

yaşanması kişinin bilişsel esneklik düzeyini negatif yönde etkileyebileceği saptanmıştır. 

(Gündüz, 2013). Yapılan bir diğer araştırmaya göre ise, kişideki stres düzeyi ile bilişsel 

esneklik düzeyinin negatif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır (Altunkol, 2011).  
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Kalitatif değişkenlere göre sonuçlar ele alındığında, gelir düzeyi ile psikolojik belirti 

grupları arasında negatif yönde istatiksel düzeyde anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Buna 

göre, gelir düzeyi düşük olan katılımcıların psikolojik belirti gösterme eğilimleri artmaktadır. 

Bu farklılığın sebebinin ise finansal yönden kaynaklandığı düşünülmektedir. Buradan 

hareketle elde edilen bulgular ile literatür kıyaslandığında birbiri ile örtüştüğü 

gözlemlenmektedir. Literatür incelendiğinde okul yöneticileri üzerinde yürütülen bir 

çalışmaya göre, gelir düzeyi ile yaşam doyumu ortalamaları arasında istatiksel düzeyde 

anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (Yılmaz ve Altınok, 2009).  

Ayrıca, bu araştırmada psikolojik belirti düzeyinin cinsiyete göre değişkenlik 

gösterdiği bulunmuştur. Buna göre psikolojik belirti düzeyi kadınlarda erkeklere göre daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Bu noktada elde edilen bulgular alanda yapılan diğer çalışmalar 

ile büyük oranda paralellik gösterse de aksi sonuçlar da mevcuttur. Roothman, Kirsten ve 

Wissing (2003), yaptığı çalışmada kadınların somatik belirtiler ve duygu durum ifadesi 

açısından erkeklere göre daha yüksek puanlara sahip olduğunu ifade etmiştir. Fakat, yapılan 

araştırmalarda kadınların baş etme mekanizmalarının erkeklere oranla daha güçlü olduğu ve 

gündelik yaşamdaki psikolojik belirtilerin ev kadın olmanın doğal bir parçası olarak 

gördükleri için sergiledikleri psikolojik belirtileri ile kültürel kapsamda başa çıktıkları 

belirtilmiştir (Mahmoodi, 2011). Literatürde yaş grubu ile psikolojik belirtiler arasındaki 

ilişkiyi doğrudan ele alan araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu noktadan hareketle 

yaşlılarda gözlenen değişiklikler incelendiğinde bireylerde yaş ilerledikçe bir takın ruhsal 

değişiklikler gözlemlenebilir. Artan yaş ile birlikte kişilerde geçmişe özlem duyma artması, 

ölüm korkusu ve yaşamın getirdiği yeniliklere uyum sağlayamama gibi farklılıklar 

gözlemlenebilir. Bunun sonucu olarak yaşlı bireyler kendini dış dünyaya kapatabilir (Ağar, 

2020). Çalışmanın sonucuna göre en fazla psikolojik belirti gösteren yaş grubu 46-50 yaş 

arası iken; en az psikolojik belirti gösteren yaş grubu ise 31-35 yaş aralığındaki bireylerdir. 

Bu yüzden yaşlı bireylerde gözlemlenen yüksek psikolojik belirti puanının sebebi yukarıda 

bahsedilen faktörlerle ilişkili olduğu düşünülebilir.  

Bu çalışmada bilişsel esneklik değişkeni cinsiyete ve gelir düzeyine göre farklılık 

göstermemesine rağmen, yaş grubuna göre farklılık göstermektedir. Buna göre ileri istatistiki 

verilere bakıldığında genç yetişkinlik döneminde olan bireylerin bilişsel esneklik puanlarının 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, bireylerin yaşları ilerledikçe problemlere 

bakış açısının çeşitlilik gösterebileceği ve bunun da bireyin karşılaştığı yeni durumlara ya da 

problemlere daha kolay uyum gösterebileceği düşünülebilir. Buradan yola çıkarak, bireyin 

yaşı arttıkça bilişsel esneklik düzeyinin de artabileceği düşünülebilir. Fakat, bununla ilgili 

literatürdeki yapılan çalışmalara bakıldığında, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir 
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çalışmaya göre, kişilerin mutluluk ve bilişsel esneklik düzeylerinin yaşa göre değişkenlik 

göstermediği saptanmıştır. Bu durumun farklılığının sebebi, bireyin doğumunda itibaren 

yaşadığı toplumsal yapı, aile ve sosyal çevresi ile aktif bir şekilde iletişim halinde olduğu ve 

bu faktörlerin bireyin bilişsel yapısını şekillendirdiği bilinmektedir (Asıcı ve İkiz, 2015). 

Araştırmada yaşam doyumu düzeyinin bireylerin gelir düzeyine göre farklılaştığı 

saptanmıştır. Düşük gelir seviyesine sahip bireylerin düşük düzeyde yaşam doyumuna sahip 

olduğu bulunmuştur. Bu noktada elde edilen bulguların literatür ile paralellik gösterdiği elde 

edilmiştir. Maslow‟un ihtiyaç piramidi ele alındığında, bireyin birincil ihtiyaçları olan yemek 

barınma gibi gereksinimlerinin karşılanmasına ek olarak daha iyi şartlarda eğitim, ulaşım ve 

güvenlik gibi ihtiyaçlar da doğrudan ekonomik şartlar ile ilgilidir. Buradan yola çıkacak 

olursak, bireyin gelir düzeyindeki artık sahip olduğu yaşam koşullarını da iyileştirdiği ve 

kişinin yaşam doyumunu artırdığı söylenebilir (Kula ve Çakar, 2015). Yurt dışında yapılan bir 

araştırmaya göre ise, Kanadalı üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerini yordayan 

faktörlerin başında ekonomik refah düzeyi gelmektedir (Chow, 2005). Yine aynı şekilde, 

maddi durumla ilintili kaygıların üniversite çağlarındaki öğrencilerde yaşam doyumu ve kaygı 

arasında anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır (Paolini, Yanez ve Kelly, 2006). 

Dolayısıyla, yaşam doyumunu yordayan bir çok faktör ele alındığında, bireyin gelir düzeyinin 

de bu noktada önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. 

Regresyon analizi sonuçları baz alındığında, bağımsız değişkenin bağımlı değişken 

üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Yani yaşam doyumu üzerinde bilişsel esnekliğin 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Yapılan araştırmalara bakıldığında, 

bilişsel esnekliğin psikolojik iyi oluş üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu bulunmuştur 

(Aydınay-Satan, 2014). Yine bir başka çalışmaya göre, bilişsel esnekliğin kişide anksiyete, 

kişilik bozuklukları ve duygudurum bozuklukları ile ilintili olabileceği vurgulanmıştır 

(Thayer ve Lane,2002). Buradan yola çıkılarak, araştırma sonuçları ele alındığında bilişsel 

esneklik düzeyi yüksek olan bireylerin yeni durumlara uyum sağlamaları ve karşılaşılan 

sorunları çözüme kavuşturmaya yatkınlığı olduğu belirtilmektedir (Martin ve Rubin, 1995). 

Dolayısıyla, karşılaşılan sorunların sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve günlük 

yaşamdaki karşılaşılan durumlara uyum sağlanabilirliğin yaşam doyumu üzerinde pozitif 

yönde bir etkisi olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan bu araştırmada yaşam doyumu 

üzerinde psikolojik belirtiler değişkeninin de etkisi olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak 

yüksek yaşam doyumuna sahip olmanın iyi bir ruh sağlığının önemli etmeni olduğu 

belirtilmektedir  (Milgram ve Atzil 1988). Ek olarak, bireydeki intihar düşünceleri ve 

kendisine fiziksel zarar verme davranışları gibi psikolojik problemlerin yaşam doyumu 

arasında negatif yönde ilişki bulunduğu saptanmıştır (Demirel, 2003).  Bu bağlamda, bireyin 
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genel ruh sağlığının yerinde olmamasının yüksek düzeyde yaşam doyumuna yol açması 

beklenir bir durum değildir ve kişide bir takım olumsuz psikolojik belirtilerin bulunmasının 

kişinin yaşam doyumunun önemli düzeyde etkilenebileceği ön görülmektedir.  

Son olarak, araştırmada çeşitli sınırlılıklar mevcuttur. Araştırmada ele alınan 

değişkenler kullanılan ölçüm araçları ile sınırlıdır. Ayrıca elde edilen sonucun temsil niteliği 

araştırmaya konu olan örneklemin özellikleri ile sınırlıdır.  Konuyu temel alan başka 

değişkenlerle de çalışmalar yapılması ilgili literatürü zenginleştireceği ön görülmektedir. 

Çalışmadaki bahsi geçen değişkenlerin ölçüldüğü örneklemdeki bir takım demografik 

farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada daha detaylı sonuçlar elde edilmesi 

kapsamında nitel desenli bir çalışma yapılması önerilmektedir. Ayrıca araştırmanın pandemi 

döneminde yapıldığı da düşünülecek olursa, kişilerin hem psikolojik hem de fiziksel 

bütünlüğünü tehdit eden günümüz şartlarında araştırmaya katılan kişilerin yaşam doyumu, 

bilişsel esneklik ve psikolojik belirtiler düzeylerinin bu noktada farklılaşabileceği ve araştırma 

sonucunun bu faktörler göz önünde bulundurularak farklılaşabileceği düşünülmektedir. Bu 

noktada benzer bir çalışmanın daha sağlıklı günümüz koşullarında yapılabileceği de 

önerilmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, Adana ilinde plastik seralara ulaşan fotosentez için etkin günlük ışınımın 
(DLIPAR) değerlerinin yıllık değişimi hesaplanmıştır. Adana ili için belirlenen DLIPAR 

değerlerinin, seralarda bazı sebze ve süs bitkilerinin üretimi için uygunlukları 
değerlendirilmiştir. Adana iklimi koşullarında, plastik sera içerisine ulaşan aylık ortalama 
DLIPAR, yıl içerisinde 7 mol/m2gün (Aralık ve Ocak) ile 33 mol/m2gün (Haziran) arasında 
değişmektedir. Plastik sera ortamına ulaşan yıllık aylık ortalama DLIPAR 19,63 mol/m2gün 
olarak hesaplanmıştır. Plastik serada domates ve hıyar üretimi için eşik DLIPAR değeri olarak 
25 mol/m2gün dikkate alındığında, yıllık yetiştirme döneminde, Eylül ayı başından Nisan ayı 
başına kadar olan süreçte DLIPAR yetersizliği görülmektedir. DLIPAR yetersizliği, Aralık ve 
Ocak aylarında en yüksek (18 mol/m2gün), Nisan ve Eylül ayları başlangıcında ise en düşük 
(12 mol/m2gün) düzeylerindedir. Adana ilinde plastik sera ortamlarında domates ve hıyar 
üretimi için, 25 mol/m2gün eşik DLIPAR değerleri dikkate alındığında, Eylül ayı başından 
Nisan ayı başına kadar olan süreçte, sera ortamında ek aydınlatma yapılması gerekmektedir. 
Adana iklimi koşullarında, plastik seralarda süs bitkisi olarak gül ve karanfil üretimi için eşik 
değer olarak 15 mol/m2gün DLIPAR değeri dikkate alındığında, yıllık yetiştirme döneminde, 
Kasım ayı başından Mart ayı başına kadar olan süreçte DLIPAR yetersizliği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adana, Sera, Fotosentez için etkin ışınım, Günlük ışık toplamı 

ABSTRACT 

In this study, annual variation of effective daily radiation (DLIPAR) values for photosynthesis 

reaching plastic greenhouses in Adana province was calculated. The suitability of DLIPAR 
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values determined for Adana province for the production of some vegetables and ornamental 

plants in greenhouses was evaluated. In Adana climate conditions, the monthly average 

DLIPAR reaching the plastic greenhouse varies between 7 mol/m2day (December and January) 

and 33 mol/m2day (June) throughout the year. The annual monthly average DLIPAR reaching 

the plastic greenhouse environment has been calculated as 19.63 mol/m2day. Considering the 

threshold DLIPAR value of 25 mol/m2 day for tomato and cucumber production in plastic 

greenhouse, DLIPAR insufficiency is observed in the annual growing period from the 

beginning of September to the beginning of April. DLIPAR insufficiency is at the highest (18 

mol/m2day) levels in December and January, and the lowest (12 mol/m2day) at the 

beginning of April and September. Considering the threshold DLIPAR values of 25 mol/m2 day 

for tomato and cucumber production in plastic greenhouse environments in Adana, additional 

lighting in the greenhouse environment is required from the beginning of September to the 

beginning of April. In Adana climate conditions, considering the threshold value of 15 mol/m2 

day DLIPAR for the production of roses and carnations as ornamental plants in plastic 

greenhouses, DLIPAR deficiency is observed in the annual growing period from the beginning 

of November to the beginning of March. 

Keywords: Adana, Greenhouse, Photosynthetically active radiation, Daily light sum 

GĠRĠġ 

Ticari seralarda veya yetiştirme odalarında, bir gün veya mevsim boyunca ışık seviyelerini 
düzgün bir şekilde yönetmek için çeşitli stratejiler kullanılabilir. Elektromanyetik ışınım, ister 
güneşten ister tamamlayıcı bir ışık kaynağından gelsin, süresi (enerji), kalitesi (dalga boyu 
veya renk) ve yoğunluğu (her dalga boyunda veya renkte ışık miktarı) değişir. Sera ortamına 
fotosentez için etkin ışınım (PAR) aralığında gelen enerjinin arttırılması, bitkinlerin en temel 
metobolik süreci fotosentez oranını arttırır. Her bitki türü, fotosentezi ve bitki büyümesini en 
üst düzeye çıkaran optimum ışık yoğunluğu gerektirir. 

Bitkilerle ışık enerjisi arasındaki çeşitli fotoreaktif tepkimeler sonucunda fotosentez, 

fotoperiyot, fotomorfogenesiz ve fototropizm olarak tanımlanan dört temel tepki 
oluşturmaktadır. Bitkiler ışığı, yeni bitki materyali üretimi için gerekli enerji ve gelişme 
evrelerinin oluşmasını sağlayacak, onları başlatıp-bitirecek bilgi kaynağı olarak kullanır. 
Yukarıda belirtilen fotoreaktif tepkimelerin oluşması için, bitkinin o tepkimeyi oluşturan 
dalga boyundaki ışınların etkisinde kalması gerekir (Uzun, 2020). 

Bitkiler, yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmek için ışınımsal enerjiyi fotokimyasal 
tepkimeler sonucunda bünyesinde organik maddeye dönüştürür ve depolar. Depolanan enerji, 
yeryüzündeki canlı organizmaların ihtiyaç duyduğu yaşamsal enerji kaynağını oluşturur. 
1900’lü yılların başlarında, ışınımsal enerjinin bitki yaprağında klorofil tarafından absorbe 
edildiği ve bitki yaprak bölgesine gelen ışınım miktarındaki değişimlerin, fotosentez hızında 
ve miktarında değişimlere neden olduğu, fotosentez için doğal bir kısıt olduğu; ışınımsal 
enerji olmadan fotosentezin gerçekleşemeyeceği belirlenmiştir. Işık bitkiler açısından; ışık 
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kalitesi (spektral dağılım), ışık süresi  (ışık periyodu) ve ışık miktarı (ışık şiddeti) olmak üzere 
üç açıdan büyük önem taşımaktadır. (Uzun, 2020).  

Bu çalışmada, Adana ilinde plastik seralara ulaşan fotosentez için etkin günlük ışık toplamını 
(DLIPAR) değerlerinin yıllık değişimi hesaplanmıştır. Adana ili için belirlenen DLIPAR 

değerlerinin, seralarda bazı sebze ve süs bitkilerinin üretimi için uygunlukları 
değerlendirilmiştir. 

SERA TEKNĠĞĠNDE GÜNLÜK IġIK TOPLAMI 

Seralar Ġçin IĢık ve IĢınım Terminolojisi 

Işık, fotonlarda ölçülen bir enerji şeklidir. Fotonlar farklı dalga boylarında hareket edebilir ve 
bu dalga boyları nanometre (nm) biriminden ölçülür. Işığın geldiği dalga boyu, genellikle ışık 
kalitesi olarak tanımlanabilir. İnsanlar, 380770 nm arasında değişen dalga boylarında 
(görünür ışık spektrumu) gelen eden fotonları gözle görebilirler. Bitkiler ise, insanlar 
tarafından görülebilen bu aralıktaki, fotosentez için etkin ışınım (PAR) olarak adlandırılan 
400700 nm (mavi ile açık kırmızı arasında ışık kalitesi) aralığındaki fotonları kullanırlar.  

Bitkilerin belirli bir alandan ne kadar ışık aldıklarının bilinmesi, yetiştiriciler için önemlidir. 
Bu nedenle, ışık yoğunluğu ölçümleri genellikle yetiştirme alanının metrekaresi başına 
saniyede alınan ışık miktarı olarak ölçülür. Ölçülen bu değer fotosentetik foton akış yoğunluğu 
(PPFD) olarak adlandırılır. Seralarda aydınlatma ile ilgili terim ve biriler Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Aydınlatma ile İlgili Terim ve Birimler 
Terim Anlamı Birimi Tanımı 

PAR Fotosentez için etkin ışınım 400-700 nm 
Bitki büyüme gelişmesi için 
gerekli ışık enerjisi spektrumudur 

PPFD 
Fotosentetik foton ışık 
yoğunluğu 

mol/m2s 
1 m2 alana 1 s sürede gelen PAR 
miktarıdır. 

DLIPAR Günlük PAR toplamı mol/m2gün 
1 m2 alana 1 günlük sürede gelen 
PAR miktarıdır. 

Günlük IĢınım Toplamının Hesaplanması 

Günlük PAR toplamı (DLIPAR), bir gün boyunca bir metrekare alanda biriken fotosentez için 
aktif olan fotonların (PAR aralığındaki fotonların) sayısıdır. DLIPAR, fotosentetik ışık 
yoğunluğu ve süresinin (gün uzunluğu) bir fonksiyonudur. DLIPAR, genellikle bir günde 
metrekare (m2) yüzey alanına gelen ışık molü miktarını belirtir.  

DLIPAR, genellikle saniyede metrekare (m2) başına PAR aralığında alınan foton sayısı 
(μmol/m2s) olarak tanımlanan, fotosentetik foton akı yoğunluğu (PPFD) olarak ölçülerek 
hesaplanır. Ardından belirli bir alan için 24 saatlik bir süre içinde alınan PAR aralığındaki 
toplam tahmini foton sayısını hesaplanır. Başka bir deyişle DLIPAR, 24 saatlik bir süre 
zarfında, saniyede bir olarak yapılan PPFD ölçümlerinin toplamını belirtir. 
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Günlük PAR toplamı (DLIPAR), 24 saatlik bir süre boyunca belirli bir alana iletilen fotosentez 

için aktif ışınım (PAR) fotonlarının (400700 nm aralığında) sayısını belirtir. Bu değişken, 
bitkilerin ışık ortamını tanımlamak için özellikle yararlıdır. Fotosentetik ışık yoğunluğu 
(PPFD), 24 saatlik sürenin tamamı boyunca aynı kalırsa, DLI değeri (mol/m2gün), anlık 
PPFD değerinden aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenebilir:  

610

86400


PPFD
DLIPAR ………………………………………………………………(2) 

Burada; PPFD- Fotosentetik Foton Akım Yoğunluğu (μmol/m2s), 86 400- bir günlük sürenin 
saniye olarak karşılığı ve 106- molμmol dönüşüm sayısıdır (1 mol= 106 µmol). 

Bu nedenle, ışık yoğunluğu 24 saatlik süre boyunca aynı kalırsa, aşağıdaki eşitlik yazılabilir: 
1 µmol/m2s = 0,0864 mol/m2gün 

Son yıllarda anlık fotonların PPFD (μmol/m2s) enerjisi yerine, 24 saatlik süre boyunca bitki 
bölgesine ulaşan PPFD enerji miktarının toplam değerinin ölçülmesi ve kullanılması tercih 
edilir hale gelmektedir. Işık yoğunluğunun bir fonksiyonu olarak belirli bir alana günlük 
ulaşan ışığın toplam miktarı olarak tanımlanmaktadır ve gün içinde birim alana ulaşan anlık 
PPFD ışık partiküllerinin (mol) foton sayısının (μmol/m2s) günlük toplamı olup, mol/m2gün 
ile ifade edilmektedir. Anlık PPFD değeri bilindiğinde günlük DLIPAR değeri hesaplanabilir 
(Uzun, 2020). 

Yeryüzüne ulaşan ışınımsal enerji mevsimlere göre değişim gösterir. Bunun yanı sıra hava ve 
coğrafi koşullar yeryüzüne ulaşan ışınım enerjisini etkiler. Yeryüzünde yatay düzlem üzerine 
ulaşan toplam kısa dalga güneş ışınımı, küresel ışınım olarak adlandırılır. Küresel ışınımın; 
atmosferi geçerken saçılan, bir cisme çarparak yansıyan ve direkt olarak yatay düzlem üzerine 
ulaşan ışınım enerjilerinden oluştuğu belirtilmiştir. Küresel ışınım ile PAR miktarı arasında 
açık gökyüzü şartlarında 0,450,48 aralığında oransal bir ilişki bulunmaktadır (Parlevliet and 

Moheimani, 2014). Küresel güneş ışınımının bitki yetiştiriciliği açısından 
değerlendirilebilmesi için ölçülen veriler, günlük ışık toplamı olarak tanımlanmalıdır. PPFD 
biriminden yapılan PAR ölçümlerini dikkate alarak DLI değerlerini hesaplamak için aşağıdaki 
eşitlikler kullanılır (Uzun, 2020): 

DLIPAR (mol/m2gün1) = 24 h × 3600 / 1000000 × PPFD (μmol/m2s1) 

DLIPAR (mol/m2gün1) = 0,0864 × PPFD (μmol/m2s1) 

Küresel güneş ışınımı ölçümlerini DLIPAR olarak ifade etmek için, Tablo 3’de yer verilen 
çevrim katsayılarından faydalanılır. Açık ve güneşli gökyüzü koşullarının hüküm sürdüğü yaz 
ayları için 4,57, özellikle sonbahar sonu, kış ayları ve ilkbahar başı için belirtilen mavi 
gökyüzü katsayısı olan 4,24 tercih edilir.  
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Küresel güneş radyasyonunu DLIPAR biriminden tanımlamak için aşağıdaki eşitliklerden 
yararlanılır (Uzun, 2020): 

Sonbahar sonu (Kasım), kış ayları (Aralık-Ocak-Şubat) ve ilkbahar (Mart) başında mavi 
gökyüzü koşullarında: 

DLIGS = Wh/m2gün = 3600 s × 4,24 / 1000000 = 0,015264 mol/m2gün1  

Açık ve güneşli gökyüzü koşullarının hüküm sürdüğü yaz ayları (Haziran-Temmuz-Ağustos) 
için: 

DLIGS = Wh/m2gün = 3600 s × 4,57 / 1000000 = 0,016452215 mol/m2gün  

İlkbahar (Nisan-Mayıs) ve Sonbahar (Eylül-Ekim) mevsimlerinin son iki ayları için: 

DLIGS = Wh/m2gün = 3600 s × 4,405 / 1000000 = 0,015858 mol/m2gün  

DLIPAR= DLIGS  0,465 mol/m2gün 

Bu eşitliklerde DLIGS-günlük toplam ışınım enerjisidir (Wh/m2gün). 

Tablo 2. Bazı dalga boyları için çevrim katsayılarına ilişkin örnekler (Fujiwara, 2016) 

Dalga boyu, λ  
nm 

Foton akısı baĢına düĢen bir mol 
fotonun enerji akısı  
W/m2 mol/m2s 

Bir mol fotonun enerji akısı 
baĢına düĢen foton akısı  

mol/m2s  W/m2 

440  0,271876  3,678145  

470  0,254522 3,928928 

660 0,181251 5,517218 

730 0,163871 6,102378 

Tablo 3. Bazı ışık kaynaklarının FAR bölgesindeki (400-700 nm) ışınlar için çevrim 
katsayıları (Thimijan and Heins, 1983) 

IĢık kaynağı mol/m2s  W/m2 lx  mol/m2s 

Gün ışığı, güneşli ve açık gökyüzü 4,57 54 

Mavi gökyüzü 4,24 52 

Yüksek basınçlı sodyum 4,98 82 

Düşük basınçlı sodyum 4,92 106 

Metal halid 4,59 71 

Cıva delüx 4,52 84 

Ilık beyaz flüoresan 4,67 76 

Soğuk beyaz flüoresan 4,59 74 

Akkor telli lamba 5,00 50 

 

Günlük IĢık Toplamının Önemi ve Kullanılma Gerekçesi 

Elektromanyetik ışınım, ister güneşten ister tamamlayıcı bir ışık kaynağından gelsin, süresi 
(zaman içindeki enerji), kalitesi (dalga boyu veya renk) ve yoğunluğu (her dalga boyunda 
veya renkte ışık miktarı) değişir. PAR aralığında enerjinin arttırılması, bitkinin en temel 
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metobolik süreci olan bitki fotosentezini arttırır. Her bitki türü, fotosentezi ve bitki 
büyümesini en üst düzeye çıkaran optimum ışık yoğunluğu gerektirir. Yeterli ışık 
olmadığında büyüme ve ürün kalitesi düşebilir ve aşırı ışık varsa, ışıkların açık tutulması 
pahasına fotosentez ve büyüme artmaz. 

Bitki yetiştirme ile ilgili araştırmalarda, saniyede metrekare başına mikromol (μmol/m2) 

olarak tanımlanan PAR önemlidir. Bu “kuantum” birimi, saniyede bir metrekare yüzey 
üzerine düşen fotosentezde kullanılan fotonların miktarını belirler. Bu birim, anlık ışık 
yoğunluğunu verir. Bununla birlikte, doğal ışık seviyeleri sürekli olarak değişmektedir. Bu 
nedenle, zaman içinde yapılan tek bir ölçüm, bir bitkinin bir günde aldığı ışık miktarını doğru 
bir şekilde temsil etmez. DLIPAR, ışık yoğunluğunun (anlık ışık, μmol/m2s) ve sürenin (gün) 
bir fonksiyonu olarak her gün alınan PAR miktarıdır. Günde metrekare başına ışık molleri 
veya mol/m2gün olarak tanımlanır. DLIPAR, bir günde alınan toplam PAR miktarını belirtir. 

Geçmişte, biyologlar ışık yoğunluğunu ölçmek için değişik tip birimler kullanmışlardır. 
400700 m aralığındaki foton akışının, fotosentetik süreci yönlendirmede önemli bir faktör 
olduğu anlaşıldığında, PPFD değişkeni kullanmaya başlamışlardır. Bununla birlikte, PPFD 
genellikle saniyede foton akısı olarak ifade edilir. Bu değer, gaz değişim sistemlerinde 
fotosentezdeki kısa süreli değişikliklerin ölçümü için uygun bir zaman ölçeğidir. Ancak, bitki 

büyümesi için iklimin karakterize edilmesi gerektiğinde kısa bir süredir. Tarladaki veya 
seralardaki ışık yoğunluğu günlük olarak çok fazla değişmektedir ve günlük ışıklı dönemin 
uzunluğu dikkate alınmamaktadır. Bilim insanları, bu sorunu öğleden sonra bir veya daha 

fazla güneşli gün için ölçülen ışık yoğunluğunu bildirerek çözmeye çalışmışlardır. Ancak, bu 
durumda ışık seviyesi günün çok kısa bir süresi boyunca dikkate alınmaktadır. Günlük PAR 
toplamı (DLIPAR) hem günlük değişimi hem de gün uzunluğunu içerir. Ayrıca, aylık veya tüm 
bir deney boyunca ortalama bir değer olarak rapor edilebilir. Bitki büyümesi ve morfolojisi ile 
sadece her an veya gün uzunluğunda olan PPFD değerinden daha iyi ilişkilidir.  

Dış mekanlarda, DLIPAR değerleri; enlem, yılın zamanı ve bulut kapsamına bağlı olarak 
değişir. Bazı bölgelerde aydınlık yaz günlerinde 70 mol/m2gün değerlerine ulaşılabilir. Aylık 
ortalama DLIPAR değerleri; tropik bölgelerde 2040, 30° enlemde 1560 ve 60° enlemde 
140 arasında değişir. Orman zemini gibi daha uzun bitkilerin gölgesinde büyüyen bitkiler 
için, DLI yaz aylarında bile 1 mol/m2gün değerinden daha az olabilir. 

Cam ve diğer örtü malzemeleri ile örtülü olan sera yapıları, dış ortamdaki güneş ışınımının % 
3070 arasında değişen bir bölümünü soğurulacak veya yansıtılacaktır. Bu nedenle, 
seralardaki DLIPAR seviyeleri, 30 mol/m2gün değerini nadiren aşar. Büyüme odalarındaki 
DLIPAR seviyeleri, yaygın olarak 1030 mol/m2gün arasında değişir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

GüneĢ Enerjisi Potansiyeli 

Adana ili, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve 
yağışlıdır. Adana’da yılın 195,6 günü yaz günüdür. Bu günlerin 134,4’ü tropik gün olarak 
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belirlenmiştir. Adana ilinin yüksek bölgelerine yıllık olarak gelen güneş enerjisi miktarı, 
yükseltisi kısmen daha az olan bölgelere kıyasla daha yüksektir (Şekil 1a). Adana ilinde 

toplam güneş enerjisi 1,816,68 kWh/m2gün aralığında (Şekil 1b), güneşlenme süresi ise 
4,2111,77 saat aralığında değişmektedir (Şekil 1c). Mayıs-Ağustos aylarındaki 4 aylık 
dönemde; ortalama güneş enerjisi miktarı 6,28 kWh/m2gün ve güneşlenme süresi 11 saat 
düzeyindedir. Aralık-Şubat aylarındaki 3 aylık kış döneminde güneş enerjisi ortalama 2,04 
kWh/m2gün, güneşlenme süresi ise 4,84 saat düzeyindedir. Uzun yıllar ortalama olarak en 

fazla güneş enerjisi 6,68 kWh/m2gün değeri ile Haziran ayında gelmektedir. Güneşlenme 
süresi Temmuz ayında 11,77 saat ile en yüksek süreye ulaşmaktadır. 

GüneĢ Enerjisi Potansiyeli 

Adana ili, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve 
yağışlıdır. Adana’da yılın 195,6 günü yaz günüdür. Bu günlerin 134,4’ü tropik gün olarak 
belirlenmiştir. Adana ilinin yüksek bölgelerine yıllık olarak gelen güneş enerjisi miktarı, 
yükseltisi kısmen daha az olan bölgelere kıyasla daha yüksektir (Şekil 1a). Adana ilinde 

toplam güneş enerjisi 1,816,68 kWh/m2gün aralığında (Şekil 1b), güneşlenme süresi ise 
4,2111,77 saat aralığında değişmektedir (Şekil 1c). Mayıs-Ağustos aylarındaki 4 aylık 
dönemde; ortalama güneş enerjisi miktarı 6,28 kWh/m2gün ve güneşlenme süresi 11 saat 
düzeyindedir. Aralık-Şubat aylarındaki 3 aylık kış döneminde güneş enerjisi ortalama 2,04 
kWh/m2gün, güneşlenme süresi ise 4,84 saat düzeyindedir. Uzun yıllar ortalama olarak en 
fazla güneş enerjisi 6,68 kWh/m2gün değeri ile Haziran ayında gelmektedir. Güneşlenme 
süresi Temmuz ayında 11,77 saat ile en yüksek süreye ulaşmaktadır. 

Hesaplamalar Ġçin Dikkate Alınan Plastik Sera  

Hesaplamalar için dikkate alınan plastik seranın teknik özellikleri Tablo 4’de, görselleri ise 
Şekil 2’de verilmiştir. 

Günlük IĢınım Toplamı Hesaplama Yöntemi 

Günlük PAR toplamı (DLIPAR), bir gün boyunca bir metrekare alanda biriken fotosentez için 
aktif olan fotonların (PAR aralığındaki fotonların) sayısıdır. DLIPAR, fotosentetik ışık 
yoğunluğu ve süresinin (gün uzunluğu) bir fonksiyonudur. DLIPAR, genellikle bir günde 
metrekare (m2) yüzey alanına gelen ışık molü miktarını belirtir.  

DLIPAR, genellikle saniyede metrekare (m2) başına PAR aralığında alınan foton sayısı 
(μmol/m2s) olarak tanımlanan, fotosentetik foton akı yoğunluğu (PPFD) olarak ölçülerek 
hesaplanır. Ardından belirli bir alan için 24 saatlik bir süre içinde alınan PAR aralığındaki 
toplam tahmini foton sayısını hesaplanır. Başka bir deyişle DLIPAR, 24 saatlik bir süre 
zarfında, saniyede bir olarak yapılan PPFD ölçümlerinin toplamını belirtir. 
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a) Adana ili güneşlenme haritası 

 
b) Adana ili için güneş enerjisi değişimi (kWh/m2gün) 

 
c) Adana ili için güneşlenme süresi (saat) değişimi 

ġekil 1. Adana ilinde yıllık güneş enerjisi ve güneşlenme süresi değişimi (MGM, 19752020) 
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Tablo 4. Seraların Teknik Özellikleri 
Sera Teknik Özellikler 

Yetiştirme Sistemi Topraksız Domates 
Tip/Model Gotik AYS 9600-1B Çift Kelebek Havalandırma 
Çatı Örtüsü Polietilen (PE) plastik 
Yan Kenar Örtüsü Polikarbonat (PC) plastik 
Elektrik Akımı 380 3f 50 Hz 
Standart EN-13031-1 
Oluk Altı Yükseklik  5 m 
Sera Yüksekliği 7,15 m 
Max. Tünel Uzunluğu 105 m 
Max. Tünel Sayısı İsteğe bağlı 
Max. Rüzgar Yükü 120 km/s 
Max. Bitki Yükü 25 kg/m2 

Max. Aksesuar Yükü 8 kg/m2 

 

w:9.6 m w1: 2.4m w2: 4.8m h: 7.65m h1: 5.0m s: 5.0m s1:2.5m s2:2.5m 

 

 

ġekil 2. Hesaplamalar için dikkate alınan sera tipi ve boyutları 
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0

t

tPAR dt PPFDDLI …………………………………………………………………..(3) 

Günlük PAR toplamı (DLIPAR), 24 saatlik bir süre boyunca belirli bir alana iletilen fotosentez 

için aktif ışınım (PAR) fotonlarının (400700 nm aralığında) sayısını belirtir. Bu değişken, 
bitkilerin ışık ortamını tanımlamak için özellikle yararlıdır. Fotosentetik ışık yoğunluğu 
(PPFD), 24 saatlik sürenin tamamı boyunca aynı kalırsa, DLI değeri (mol/m2gün), anlık 
PPFD değerinden aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenebilir:  

610

86400


PPFD
DLIPAR ………………………………………….…………………...(4) 

Burada; PPFD- Fotosentetik Foton Akım Yoğunluğu (μmol/m2s), 86 400- bir günlük sürenin 
saniye olarak karşılığı ve 106- molμmol dönüşüm sayısıdır (1 mol= 106 µmol). 

Bu nedenle, ışık yoğunluğu 24 saatlik süre boyunca aynı kalırsa, aşağıdaki eşitlik yazılabilir: 
1 µmol/m2s = 0,0864 mol/m2gün 

Son yıllarda anlık fotonların PPFD (μmol/m2s) enerjisi yerine, 24 saatlik süre boyunca bitki 
bölgesine ulaşan PPFD enerji miktarının toplam değerinin ölçülmesi ve kullanılması tercih 
edilir hale gelmektedir. Işık yoğunluğunun bir fonksiyonu olarak belirli bir alana günlük 
ulaşan ışığın toplam miktarı olarak tanımlanmaktadır ve gün içinde birim alana ulaşan anlık 
PPFD ışık partiküllerinin (mol) foton sayısının (μmol/m2s) günlük toplamı olup, mol/m2gün 
ile ifade edilmektedir. Anlık PPFD değeri bilindiğinde günlük DLIPAR değeri hesaplanabilir 
(Uzun, 2020). 

Diğer taraftan, PPFD için kullanılan μmol/m2s birimi, Avogadro sabiti olarak adlandırılan 
makro bir miktar içerir. Diğer bir deyişle bu miktar, bu hem makro hem de mikro (foton) 
miktarların her ikisinin de bir karışımıdır. Fotonlar ve bitkilerdeki moleküller (klorofiller gibi) 
arasındaki etkileşimi daha kesin bir şekilde araştırmak için, bu karışık makro miktar, alanı 
belirterek bütün bir mikro miktara dönüştürülebilir. μmol/m2s ve foton 1/nm2s arasındaki 
dönüşüm aşağıdaki gibidir. 

μmol/m2s = 6,022  1023  10-6  (109)2 = 0,6022/nm2s 

Diğer bir deyişle, saniyede metrekare başına bitkinin aldığı her mikro-mol foton için, her 
nanometrekarede saniyede 0,6 foton vardır. Nanometre boyutu klorofilinkine benzer 
olduğundan, foton nm-2 s–1 birimi kullanılarak, bir klorofilin farklı PPFD’lerde kaç foton 
yakalayacağı ortalama olarak kolayca bir şekilde tahmin edilebilir. Bu nedenle, foton nm-2 s–1 

birimi, bitkilerde fotonlar ve klorofiller gibi moleküller arasında gerçekleşen etkileşimin 
ölçülmesi için daha anlamlıdır. 

Yeryüzüne ulaşan ışınımsal enerji mevsimlere göre değişim gösterir. Bunun yanı sıra hava ve 
coğrafi koşullar yeryüzüne ulaşan ışınım enerjisini etkiler. Yeryüzünde yatay düzlem üzerine 
ulaşan toplam kısa dalga güneş ışınımı, küresel ışınım olarak adlandırılır. Küresel ışınımın; 
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atmosferi geçerken saçılan, bir cisme çarparak yansıyan ve direkt olarak yatay düzlem üzerine 
ulaşan ışınım enerjilerinden oluştuğu belirtilmiştir. Küresel ışınım ile PAR miktarı arasında 
açık gökyüzü şartlarında 0,450,48 aralığında oransal bir ilişki bulunmaktadır (Parlevliet ve 

Moheimani, 2014). Küresel güneş ışınımının bitki yetiştiriciliği açısından 
değerlendirilebilmesi için ölçülen veriler, günlük ışık toplamı olarak tanımlanmalıdır. PPFD 
biriminden yapılan PAR ölçümlerini dikkate alarak DLI değerlerini hesaplamak için aşağıdaki 
eşitlikler kullanılır (Uzun, 2020): 

DLIPAR (mol/m2gün1) = 24 h × 3600 / 1000000 × PPFD (μmol/m2s1) 

DLIPAR (mol/m2gün1) = 0,0864 × PPFD (μmol/m2s1) 

Küresel güneş ışınımı ölçümlerini DLIPAR olarak ifade etmek için, Tablo 3’de yer verilen 
çevrim katsayılarından faydalanılır. Açık ve güneşli gökyüzü koşullarının hüküm sürdüğü yaz 
ayları için 4,57, özellikle sonbahar sonu, kış ayları ve ilkbahar başı için belirtilen mavi 
gökyüzü katsayısı olan 4,24 tercih edilir.  

Küresel güneş radyasyonunu DLIPAR biriminden tanımlamak için aşağıdaki eşitliklerden 
yararlanılır (Uzun, 2020): 

Sonbahar sonu (Kasım), kış ayları (Aralık-Ocak-Şubat) ve ilkbahar (Mart) başında mavi 
gökyüzü koşullarında: 

DLIGS = Wh/m2gün = 3600 s × 4,24 / 1000000 = 0,015264 mol/m2gün 

Açık ve güneşli gökyüzü koşullarının hüküm sürdüğü yaz ayları (Haziran-Temmuz-Ağustos) 
için: 

DLIGS = Wh/m2gün = 3600 s × 4,57 / 1000000 = 0,016452215 mol/m2gün  

İlkbahar (Nisan-Mayıs) ve Sonbahar (Eylül-Ekim) mevsimlerinin son iki ayları için: 

DLIGS = Wh/m2gün = 3600 s × 4,405 / 1000000 = 0,015858 mol/m2gün  

DLIPAR= DLIGS  0,465 mol/m2gün 

Bu eşitliklerde DLIGS-günlük toplam ışınım enerjisidir (Wh/m2gün). 

Plastik Sera Ġçin Günlük IĢık Toplamının Hesaplanması 

Seranın güneş ışınım geçirgenliği, seranın yönlendirilmesinden ve güneş yüksekliğinden 
etkilenir. Doğu-Batı doğrultusundaki seralarda ışık geçirgenliği, kışın Kuzey-Güney 
doğrultusundaki seralara kıyasla daha yüksektir. Yazın ise daha düşüktür. Adana ilinin iklim 
özelikleri, iklimlendirme uygulamalarının kolaylığı ve maliyeti açısından, DLIPAR 

hesaplaması yapılan plastik seranın Doğu-Batı doğrultusunda yönlendirildiği kabul edilmiştir. 
Dikkate alınan plastik seranın PAR geçirgenliği, yılın ilk ve son altı ayı için sırasıyla, % 55 ve 
% 65 olarak kabul edilmiştir.  

Doğu-Batı doğrultusunda yönlendirilmiş çok bölmeli plastik serada DLIPAR değerleri 
aşağıdaki eşitlikler kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Yılın ilk altı ayı için DLIPAR-Sera= DLIPAR  0,55 mol m-2gün-1 

Yılın son altı ayı için DLIPAR-Sera= DLIPAR  0,65 mol m-2gün-1 

Sera Ürünleri Ġçin Günlük IĢık Toplamı 

Toplam günlük ışık gereksinimi, bitki türlerine göre önemli oranda değişiklik 
gösterebilmektedir. Düşük, orta ve yüksek ışınım enerjisi gereksinimi duyan bitkiler için 
toplam günlük DLIPAR değerleri aşağıda verilmiştir (Torres and Lopez, 2012): 

 Düşük ışınım enerjisi gereksinimi duyan bitkiler (birçok ev bitkisi) için: 36 mol/m2gün 

 Orta ışınım enerjisi gereksinimi duyan bitkiler (çoğu yıllık bitkilerdir) için: 612 

mol/m2gün 

 Yüksek ışınım enerjisi gereksinimi duyan bitkiler (çok yıllık bitkiler ve sebzelerdir) için 
en düşük: 12 mol/m2gün 

Mattson (2015) sera aydınlatması konulu makalesinde PAR ve DLI konularında açıklamalar 
yapmış, sera yapısına, mevsime, bulutluluk durumuna vb. faktörlere bağlı olarak güneş 
ışınımının %50 ve %70 oranında sera içerisine ulaştığını belirtmiştir. Her bitki türüne bağlı 
olarak gereksinim duyulan ışınımın aşağıdaki gibi değiştiğini bildirmiştir; 

 Yumru ve kesimle çoğalan bitkiler: 8–12 mol/m2gün,    

 Tek yıllık süs bitkileri: 10–12 mol/m2gün veya daha fazlası, 

 Sebzeler: Topraksız yetiştiricilikte marul için 15–17 mol/m2gün, en yüksek domates 
verimi için 20–30 mol/m2gün  

Fisher and Runkle (2004), fidelerin şaşırtma işlemi sonrası iyi bir kök gelişimi sağlayabilmesi 
için olması gereken DLIPAR değerlerinin en az 5,1 mol/m2gün, ideal değerlerin ise 8 
mol/m2gün civarında olması gerektiğini belirlemişlerdir. Torres and Lopez (2012), sera 
bitkileri için DLIPAR değerlerinin son yetiştirme safhasında en az 10–12 mol/m2gün olmasının 
yetiştiricilik açısından önemli olduğunu belirtmiştir. Mattson (2015), sebzeler için topraksız 
yetiştiricilikte DLIPAR değerlerinin marul için 15–17 mol/m2gün, en yüksek domates verimi 
için 20–30 mol/m2gün olması gerektiğini önermişlerdir. Warner (2004) kesme çiçeklerin, 
Dorais (2004) sebzelerin örtü altı yetiştirme koşullarında, düşük, ortalama ve yüksek verim 
için ihtiyaç duydukları günlük DLIPAR değeri aralıklarını Tablo 5’de verildiği gibi 
belirlemişlerdir  

İlgili literatürde önerilen DLIPAR değerleri dikkate alınarak, plastik serada domates ve hıyar 
üretimi için eşik (alt sınır) değer olarak 25 mol/m2gün, yüksek verim elde edebilmek için 30 
mol/m2gün DLIPAR değerlerine bağlı olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Süs bitkisi olarak 
gül ve karanfil üretimi için eşik değer olarak 15 mol/m2gün DLIPAR değeri dikkate alınmıştır. 
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Tablo 5. Örtü Altında Yetiştirilen Başlıca Sebze Ve Kesme Çiçeklerin Düşük, Ortalama Ve 
Yüksek Verim İçin DLIPAR Değerleri (Warner, 2004; Dorais, 2004) 

Sebzeler  
DüĢük verim için 

DLIPAR 
(mol/m2gün) 

Ortalama verim 
için DLIPAR 
(mol/m2gün) 

Yüksek verim için 
DLIPAR 

(mol/m2gün) 
Hıyar (sofralık) - 2430 30 ve üzeri 
Domates (sofralık) 913 2630 2031 
Marul  1214 1420 20 ve üzeri 
Biber 913 1320 2031 
Karanfil (kesme) 913 1420 2031 
Kasımpatı  (kesme) 913 14-20 2031 
Gül (kesme) 913 1320 2031 
Gerbera 59 913 1331 
Freesia 4 1012 1020 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Adana Ġlinde Fotosentez Ġçin Etkin IĢınım  

Adana ilinde, dış ortamda aylık ortalama günlük toplam ışınıma ilişkin DLI ve DLIPAR 

değerleri ile sera iç ortamına ulaşan DLIPAR değerlerinin değişimi, Tablo 6 ve Şekil 3’de 
verilmiştir. Dış ortamda günlük toplam ışınıma ilişkin aylık ortalama DLI (Şekil 3), yıl 
içerisinde 27,63 mol/m2gün (Aralık) ile 109,9 mol/m2gün (Haziran) değerleri arasında 
değişmektedir. Günlük toplam ışınıma ilişkin aylık ortalama DLI 68,17 mol/m2gün olarak 
hesaplanmıştır (Tablo 6 ve Şekil 3). Dış ortamda günlük toplam aylık ortalama DLIPAR (Tablo 

6 ve Şekil 3), yıl içerisinde 12,85 mol/m2gün (Aralık) ile 51,1 mol/m2gün (Haziran) değerleri 
arasında değişmektedir. Günlük toplam aylık ortalama DLIPAR 31,7 mol/m2gün değerindedir. 

Tablo 6. Adana İlinde Toplam Güneş Işınımı Ve PAR Değerleri 

Aylar 

Günlük toplam 
ıĢınım enerjisi 

aylık ortalaması 
(kWh/gün) 

Günlük toplam 
küresel ıĢınım 

DLI aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Günlük toplam 
DLIPAR aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Günlük sera içi 
DLIPAR aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Ocak 1,88 28,70 13,34 7,34 
Şubat 2,42 36,94 17,18 9,45 
Mart 4,12 62,89 29,24 16,08 
Nisan 4,98 78,97 36,72 23,87 
Mayıs 6,07 96,26 44,76 29,09 
Haziran 6,68 109,90 51,10 33,22 
Temmuz 6,46 106,28 49,42 32,12 
Ağustos 5,91 97,23 45,21 29,39 
Eylül 4,9 77,70 36,13 23,49 
Ekim 3,78 59,94 27,87 15,33 
Kasım 2,33 35,57 16,54 9,10 
Aralık 1,81 27,63 12,85 7,07 
Ortalama 4,28 68,17 31,70 19,63 
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ġekil 3. Adana ilinde, dış ortamda aylık ortalama günlük toplam ışınıma ilişkin DLI ve 
DLIPAR değerleri ile sera iç ortamına ulaşan DLIPAR değerlerinin değişimi 

Adana ilinde, plastik sera ortamına ulaşan aylık ortalama DLIPAR değerlerinin değişimi, 
sırasıyla Şekil 4’de verilmiştir. Plastik sera ortamına ulaşan aylık ortalama DLIPAR (Şekil 4), 
yıl içerisinde 7,07 mol/m2gün (Aralık) ile 33,22 mol/m2gün (Haziran) arasında değişmektedir. 
Plastik sera ortamına ulaşan yıllık aylık ortalama DLIPAR 19,63 mol/m2gün olarak 
hesaplanmıştır. 
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ġekil 4. Plastik sera ortamına ulaşan DLIPAR değerlerinin uygunluğu 
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Adana ilinde, dış ortamda mevsimlik ortalama günlük toplam ışınıma ilişkin DLI ve DLIPAR 

değerleri ile sera iç ortamına ulaşan DLIPAR değerlerinin değişimi, Tablo 7 ve Şekil 5’de 
verilmiştir. Dış ortamda günlük toplam ışınıma ilişkin mevsimlik ortalama DLI (Tablo 7 ve 

Şekil 5), kış mevsiminde 30,63 mol/m2gün ilkbahar mevsiminde 79,37 mol/m2gün, yaz 
mevsiminde 104,47 mol/m2gün ve sonbahar mevsiminde 91,92 mol/m2gün değerlerindedir. 
Dış ortamda günlük toplam aylık ortalama DLIPAR (Tablo 7 ve Şekil 5), kış mevsiminde 14,24 
mol/m2gün ilkbahar mevsiminde 36,91 mol/m2gün, yaz mevsiminde 48,58 mol/m2gün ve 
sonbahar mevsiminde 42,74 mol/m2gün değerlerindedir. Plastik sera ortamına ulaşan aylık 
ortalama DLIPAR (Tablo 7 ve Şekil 5), kış mevsiminde 7,83 mol/m2gün ilkbahar mevsiminde 
23,02 mol/m2gün, yaz mevsiminde 31,58 mol/m2gün ve sonbahar mevsiminde 27,30 
mol/m2gün değerlerindedir. 
Tablo 7. Adana İlinde Mevsimlik Ortalama Güneş Işınımı Ve PAR Değerleri 

Mevsimler 

Günlük toplam 
ıĢınım enerjisi 

mevsimlik 
ortalaması 
(kWh/gün) 

Günlük toplam 
küresel ıĢınım 
DLI mevsimlik 

ortalaması 
(mol/m2gün) 

Günlük 
toplam DLIPAR 

mevsimlik 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Günlük sera 
içi DLIPAR 

mevsimlik 
ortalaması 

(mol/m2gün) 
Kış  

(Aralık-Ocak-Şubat) 2,01 30,63 14,24 7,83 

İlkbahar  
(Mart-Nisan-Mayıs) 5,06 79,37 36,91 23,02 

Yaz 
(Haz-Tem-Ağu) 6,35 104,47 48,58 31,58 

Sonbahar  
(Eylül-Ekim-Kasım) 3,67 91,92 42,74 27.30 

30.63
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ġekil 5. Adana ilinde, dış ortamda mevsimlik ortalama günlük toplam ışınıma ilişkin DLI ve 
DLIPAR değerleri ile sera iç ortamına ulaşan DLIPAR değerlerinin değişimi  
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Domates, Biber ve Hıyar Üretimi Ġçin Fotosentez Ġçin Etkin IĢınım Değerlendirmesi 

Plastik serada domates ve hıyar üretimi için eşik DLIPAR değeri olarak 25 mol/m2gün dikkate 
alındığında, yıllık yetiştirme döneminde, Eylül ayı başından Nisan ayı başına kadar olan 
süreçte DLIPAR yetersizliği görülmektedir (Şekil 6). DLIPAR yetersizliği, Aralık ve Ocak 
aylarında en yüksek (18 mol/m2gün), Nisan ve Eylül ayları başlangıcında ise en düşük (12 

mol/m2gün) düzeylerindedir. Adana ilinde plastik sera ortamlarında domates ve hıyar üretimi 
için, 25 mol/m2gün eşik DLIPAR değerleri dikkate alındığında, Eylül ayı başından Nisan ayı 
başına kadar olan süreçte, sera ortamında ek aydınlatma yapılması gerekmektedir. 

 

ġekil 6. Plastik serada domates ve hıyar üretimi için DLIPAR değerlerinin uygunluğu 

Plastik serada domates ve hıyar üretiminde yüksek verim için DLIPAR değeri olarak 30 
mol/m2gün dikkate alındığında, yıllık yetiştirme döneminde, Ağustos ayı başından Mayıs ayı 
başına kadar olan süreçte DLIPAR yetersizliği görülmektedir (Şekil 7). DLIPAR yetersizliği, 
Aralık ve Ocak aylarında en yüksek (23 mol/m2gün), Mayıs ve Ağustos ayları başlangıcında 
ise en düşük (1 mol/m2gün) düzeylerindedir. Adana ilinde plastik sera ortamlarında domates 
ve hıyar üretiminden yüksek verim almak için, 30 mol/m2gün DLIPAR değerleri dikkate 

alındığında, Ağustos ayı başından Mayıs ayı başına kadar olan süreçte, sera ortamında ek 
aydınlatma yapılması gerekmektedir. 

Plastik serada eşik DLIPAR değeri olarak domates ve hıyar üretimi için 25 mol/m2gün,  biber 
üretimi için 15 mol/m2gün dikkate alındığında, yıllık yetiştirme döneminde, eksik DLIPAR 

düzeylerinin değişimi Tablo 8 ve Şekil 8’de verilmiştir. Plastik serada domates ve hıyar 
üretiminde DLIPAR yetersizliği, Nisan ayında en düşük (-1,13 mol/m2gün) Aralık ayında ise en 
yüksek (17,66 mol/m2gün) düzeydedir (Tablo 8 ve Şekil 8). Plastik sera ortamına ulaşan yıllık 
ortalama DLIPAR yetersizliği, domates ve hıyar üretiminde -5,37 mol/m2gün değerindedir. 
Plastik serada biber üretiminde DLIPAR yetersizliği Şubat ayında en düşük (-5,55 mol/m2gün), 
Aralık ayında ise en yüksek (-7,93 mol/m2gün) düzeylerdedir.  
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ġekil 7. Serada yüksek verimli domates ve hıyar üretimi için DLIPAR değerlerinin uygunluğu 

Tablo 8. Adana İlinde Plastik Serada Domates, Biber ve Hıyar Üretiminde PAR Eksikliği 

Aylar 

Aylık Ortalama Günlük IĢınım Toplamı (DLI) 
(mol/m2gün) 

Sera Ortamında Eksik 
DLIPAR 

(mol/m2gün) 
Günlük toplam 
küresel ıĢınım 

DLI aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Günlük toplam 
DLIPAR aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Günlük sera 
içi DLIPAR 

aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Domates Hıyar  Biber 

Ocak 28,70 13,34 7,34 -17,66 -17,66 -7,66 
Şubat 36,94 17,18 9,45 -15,55 -15,55 -5,55 
Mart 62,89 29,24 16,08 -8,92 -8,92 1,08 
Nisan 78,97 36,72 23,87 -1,13 -1,13 8,87 
Mayıs 96,26 44,76 29,09 4,09 4,09 14,09 
Haziran 109,90 51,10 33,22 8,22 8,22 18,22 
Temmuz 106,28 49,42 32,12 7,12 7,12 17,12 
Ağustos 97,23 45,21 29,39 4,39 4,39 14,39 
Eylül 77,70 36,13 23,49 -1,51 -1,51 8,49 
Ekim 59,94 27,87 15,33 -9,67 -9,67 0,33 
Kasım 35,57 16,54 9,10 -15,90 -15,90 -5,90 
Aralık 27,63 12,85 7,07 -17,93 -17,93 -7,93 

Ortalama 68,17 31,70 19,63 -5,37 -5,37 4,63 

Gül, Karanfil Ve Gerbera Üretimi Ġçin DLIPAR Değerlendirmesi 

Adana iklimi koşullarında, plastik seralarda süs bitkisi olarak gül ve karanfil üretimi için eşik 
değer olarak 15 mol/m2gün DLIPAR değeri dikkate alındığında, yıllık yetiştirme döneminde, 
Kasım ayı başından Mart ayı başına kadar olan süreçte DLIPAR yetersizliği görülmektedir 
(Şekil 9). DLIPAR yetersizliği, Aralık ve Ocak aylarında en yüksek (8 mol/m2gün), Şubat ve 
Kasım ayları ortalarında ise en düşük düzeylerindedir. Adana ilinde plastik sera ortamlarında 
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domates ve hıyar üretimi için, 15 mol/m2gün eşik DLIPAR değerleri dikkate alındığında, 
Kasım ayı başından Mart ayı başına kadar olan süreçte, sera ortamında ek aydınlatma 

yapılması gerekmektedir. 
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ġekil 8. Adana ilinde plastik serada domates, biber ve hıyar üretiminde PAR eksikliği 

 

ġekil 9. Plastik serada gül ve karanfil üretimi için DLIPAR değerlerinin uygunluğu 

Plastik serada eşik DLIPAR değeri olarak gül, karanfil ve kasımpatı üretimi için 15 mol/m2gün, 
gerbera üretimi için 10 mol/m2gün dikkate alındığında, yıllık yetiştirme döneminde, eksik 
DLIPAR düzeylerinin değişimi Çizelge 9 ve Şekil 10’da verilmiştir. Plastik serada gül, karanfil 
ve kasımpatı üretiminde DLIPAR yetersizliği, Şubat ayında en düşük (-5,55 mol/m2gün) Aralık 
ayında ise en yüksek (7,93 mol/m2gün) düzeydedir (Tablo 9 ve Şekil 10). Plastik serada 
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gerbera üretiminde DLIPAR yetersizliği Şubat ayında en düşük (-0,55 mol/m2gün), Aralık 
ayında ise en yüksek (-2,93 mol/m2gün) düzeylerdedir.  

Tablo 9. Adana İlinde Plastik Serada Gül, Karanfil ve Gerbera Üretiminde PAR Eksikliği 

Aylar 

Aylık Ortalama Günlük IĢınım Toplamı 
(DLI) (mol/m2gün) 

Sera Ortamında Eksik 
DLIPAR 

(mol/m2gün) 
Günlük toplam 
küresel ıĢınım 

DLI aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Günlük 
toplam 

DLIPAR aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Günlük sera 
içi DLIPAR 

aylık 
ortalaması 

(mol/m2gün) 

Gül 
Karanfil 

Ve 
Kasımpatı 

Gerbera 

Ocak 28,70 13,34 7,34 -7,66 -7,66 -2,66 
Şubat 36,94 17,18 9,45 -5,55 -5,55 -0,55 
Mart 62,89 29,24 16,08 1,08 1,08 6,08 
Nisan 78,97 36,72 23,87 8,87 8,87 13,87 
Mayıs 96,26 44,76 29,09 14,09 14,09 19,09 
Haziran 109,90 51,10 33,22 18,22 18,22 23,22 
Temmuz 106,28 49,42 32,12 17,12 17,12 22,12 
Ağustos 97,23 45,21 29,39 14,39 14,39 19,39 
Eylül 77,70 36,13 23,49 8,49 8,49 13,49 
Ekim 59,94 27,87 15,33 0,33 0,33 5,33 
Kasım 35,57 16,54 9,10 -5,90 -5,90 -0,90 
Aralık 27,63 12,85 7,07 -7,93 -7,93 -2,93 

Ortalama 68,17 31,70 19,63 19,61 19,61 19.61 
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ġekil 10. Adana ilinde plastik serada gül, karanfil ve gerbera üretiminde PAR eksikliği 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 
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Açık veya kapalı ortamlarda ışınım şiddeti, günlük olarak çok fazla değişmektedir. Örtü altı 
tarımında, günlük ışıklı süre uzunluğu genellikle dikkate alınmamaktadır. DLIPAR, ışınım 
şiddetinin hem günlük değişimini hem de gün uzunluğunu içerir. Ayrıca, aylık veya tüm bir 
üretim dönemi boyunca ortalama bir değer olarak belirtilebilir. DLIPAR değerinin, bitki 
büyümesi ve morfolojisi ile sadece anlık veya gün süresine gelen fotosentetik foton ışık 
yoğunluğu (PPFD) değerinden daha iyi ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

DLIPAR olarak adlandırılan günlük ışınım toplamı, ışınım şiddeti ve süresinin bir fonksiyonu 
olarak her gün alınan fotosentetik olarak aktif ışınım (PAR) miktarıdır. Bir günlük sürede 
metrekare (m2) başına düşen ışık molleri veya mol/m2gün olarak ifade edilir. DLIPAR 

değerinin bilinmesi önemlidir. Çünkü bitkilerin bir günde aldıkları ışınım miktarı, bitki 
büyümesi, gelişimi, verimi ve ürün kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Işınım şiddetinin yanı sıra, 
DLIPAR değerini belirlemeye yarayan başka faktörler de vardır. Enlem, yılın zamanı ve gün 
uzunluğu DLIPAR değerini etkiler. DLIPAR değerleri yıl boyunca, dış ortamda 5 ile 60 
mol/m2gün arasında değişir. Diğer taraftan sera ortamında, örtü malzemesi, yapı 
elemanlarının gölgelemesi, mevsimsellik, bulut örtüsü, gün uzunluğu ve diğer sera engelleri 
nedeniyle, DLIPAR 25 mol/m2gün değerini nadiren aşar.  

DLIPAR yönetimi özellikle, ürünlerin çoğunun doğal olarak oluşan dış mekan DLIPAR 

değerlerinin 5 ile 30 mol/m2gün arasında değişebildiği, Aralık-Mart ayları arasındaki 
dönemde kuzey enlemlerindeki yetiştiriciler için önemlidir. Sera ortamına ulaşan DLIPAR 

değerleri % 20 ile % 70 oranında azalabilir. DLIPAR ortalamaları 1 ile 5 mol/m2gün kadar 
düşüktür. İlkbahar ve yaz aylarında bile DLIPAR değerleri, hava durumuna bağlı olarak büyük 
oranda değişebilir ve genellikle bitkiler için ideal aydınlatma koşullarını karşılayamaz. 
DLIPAR değerlerinin belirlenmesi yetiştiricilerin, yapay aydınlatma veya gölgeleme perdeleri 
gibi aydınlatma uygulamalardan yararlanmalarını kolaylaştıracaktır 

Sera yapısının çatı eğimi nedeniyle oluşan yansıma, yapının çatı ve yan yüzeylerinde 
kullanılan örtünün cinsi, örtünün kirliliği, gölgeleme perdeleri, yapı konstrüksiyon parçaları, 
havalandırma fanları, aydınlatma üniteleri, ısıtma üniteleri gibi faktörler bitki yaprak 
bölgesine ulaşan PAR miktarının azalmasına neden olmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Adana 
iklimi koşullarında plastik seralarda üretim için dikkate alınan; domates, hıyar, gül ve karanfil 
ürünlerinin verimli bir şekilde yetiştirilebilmesi için, yılın belirli dönemlerinde ek aydınlatma 
yapılması gerektiği belirlenmiştir. Bu amaçla örtü altı yapılarında bitki yetiştiriciliğindeki 
PAR eksikliğini tamamlamak amacıyla yapay aydınlatma uygulanmaktadır. Fazla miktarda 
enerji tüketilerek üretim yapılan seralarda, enerji ve üretim giderlerinin artması, örtü altı 
tarımında verimlilik ve sürdürülebilirlik konularını gündeme getirmektedir. Günümüzde yarı 
iletken teknolojisindeki son gelişmeler, elektriğin ışınımsal enerjiye dönüşümünün çok daha 

verimli gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır.  
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ÖZET 

Biyometan olarak da bilinen ve anaerobik fermentasyon ile üretilen iyileştirilmiş/saflaştırılmış 
biyogaz, günümüzde karayolu taşımacılığında ticari olarak kullanılabilen çevre dostu 
yenilenebilir bir yakıttır. Biyometan üretiminde, özellikle hammadde olarak atık organik 
materyalin kullanılması durumunda, diğer ulaşım yakıtlarına kıyasla, sera gazı emisyonları 
düşüktür ve hayvan gübrelerinin kullanılması durumunda emisyonlar negatif bile olabilir.  

Biyogazı araç yakıtı olarak kullanabilmek için, ham biyogazın saf biyometana yükseltilmesi 
(karbondioksit ve safsızlıkları gidererek) ve sıkıştırılması gerekir. Bu işlem sonucunda 
biyogaz, sıkıştırılmış doğal gazın (LNG) özelliklerine benzer özellikler kazanır. Bu durumda 
biyogaz, yakıt olarak gaz yakıt kullanılan geleneksel araçlarda kullanılabilir. Gazın dağıtımı 
için mevcut gaz şebekesini kullanmak her zaman en iyi seçimdir. Ancak, mevcut değil ise 
karayolu taşımacılığı da mümkündür. Sıvılaştırılmış biyometan, sıvılaştırılmış doğal gaza 
(LNG) eşdeğerdir. Bu uygulamalar için çok fazla yenilenebilir yakıt bulunmadığından, hem 
karayolunda hem de denizyollarında ağır hizmet taşımacılığında yakıt olarak kullanılmak 
amacıyla önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada, mevcut teknoloji ve farklı organik atıkların nasıl işleneceği ve bunların nakliye 
yakıtına nasıl dönüştürüleceği konusunda teknik bir değerlendirme yapılmıştır. Yararlanılacak 
teknolojinin türünü belirleyen en önemli değişkenler, kullanılacak organik materyalin kuru 
katı madde içeriği (viskozite) ve parçacık boyutudur. Şeker açısından zengin bir sıvı akışı, 
tarımsal ürün kalıntılarından çok farklıdır. Biyometana yükseltme sırasında biyogazdan 
ayrılan karbondioksit (CO2) de değerli bir yan ürün olarak düşünülebilir. Artan metan verimi 
ve daha yüksek enerji verimliliği ile işlem veriminin arttırılması da istenebilir. Üretim diğer 
işlemler ile entegre edilirse, daha iyi bir kaynak verimliliği ve ekonomik yarar sağlanabilir. 
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Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Biyometan, Nakliye yakıtı, Süreç yönetimi, Entegrasyon 

ABSTRACT 

Improved/purified biogas, also known as biomethane and produced by anaerobic 

fermentation, is an environmentally friendly renewable fuel that can be used commercially in 

road transport today. In biomethane production, especially if waste organic material is used as 

raw material, greenhouse gas emissions are low compared to other transportation fuels, and 

emissions can even be negative if animal manure is used. 

In order to use biogas as vehicle fuel, the raw biogas must be raised to pure biomethane (by 

removing carbon dioxide and impurities) and compressed. As a result of this process, biogas 

acquires properties similar to those of compressed natural gas (LNG). In this case, biogas can 

be used in conventional vehicles using gaseous fuel as fuel. It is always the best choice to use 

the existing gas network for distribution of the gas. However, road transport is also possible if 

it is not available. Liquefied biomethane is equivalent to liquefied natural gas (LNG). Since 

there are not many renewable fuels available for these applications, it is gaining importance 

for use as a fuel in heavy-duty transport, both on land and sea. 

In this study, a technical evaluation has been made on the current technology and how to 

process different organic wastes and convert them into transportation fuel. The most 

important variables that determine the type of technology to be utilized are the dry solids 

content (viscosity) and particle size of the organic material to be used. A sugar-rich liquid 

stream is very different from agricultural crop residues. Carbon dioxide (CO2) separated from 

biogas during upgrading to biomethane can also be considered as a valuable by-product. It 

may also be desirable to increase process efficiency with increased methane yield and higher 

energy efficiency. Better resource efficiency and economic benefit can be achieved if 

production is integrated with other processes.  

Keywords: Biogas, Biomethane, Transport fuel, Process management, Integration 

GİRİŞ 

Enerji üretmek için alternatif yöntemler bulmak, artan küresel enerji talebi nedeniyle, 
günümüz toplumunun en önemli zorluklarından biridir. Uluslar arası Enerji Ajansı (IEA) 
tarafından sağlanan verilere göre, toplam elektrik ve doğal gaz tüketimi ile toplam CO2 

emisyonları son 30 yılda iki katından fazla artmıştır (IEA, 2021). Bununla birlikte, 
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi son 20 yılda çok önemli bir büyüme göstermiştir ve 
giderek daha fazla çözüm araştırılmaktadır. Bu çerçevede birçok çalışmaya konu olan 
sürdürülebilirlik kavramı, diğer bir deyişle enerji tüketimi ile yeşil enerji üretiminin doğru 
dengelenmesi kavramı ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılı için kendi hedeflerini daha fazla kısıtlamış ve 2050 yılına 
kadar biyogaz teknolojisiyle önemli bir ilgisi olan sıfıra yakın emisyon senaryosunu 

hedeflemektedir. AB politikalarındaki son gelişmelerde, 2030 yılına kadar gereken toplam 
enerjinin, %32 oranında yenilenebilir kaynaklardan karşılanması gerektiği öngörülmüş ve 
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karayolu taşıtları sektöründe yeni bir kısıtlama getirilmiştir. Aslında, karayolu ve demiryolu 
taşımacılığında gerçekleşen toplam enerji tüketiminin %14’ünün yenilenebilir kaynaklar 
kullanılarak karşılanması gerekmekte ve en az %3,5’ine biyoyakıtlarla ulaşılması 
hedeflenmektedir (EU, 2021). Ayrıca, Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), çeşitli 
biyoyakıt türleri de dahil olmak üzere, biyokütleden enerji üretiminin 2050, 2075 ve 2100 
yıllarına kadar sırasıyla 50.000, 75.000 ve 89.000 TWh düzeylerine ulaşacağını tahmin 
etmiştir (Divva ve Ark., 2015). Dünya genelindeki bu son gelişmeler, biyogazı, büyük 
miktarda tarımsal atık ve hayvansal atık bulunan gelişmekte olan ülkeler için stratejik bir 
kaynak haline getirmektedir. Bu ülkeler için yapılan çeşitli çalışmalar, biyogazdan elektrik 
üretimi için yüksek potansiyel olduğunu göstermekte ve çeşitli ekonomik, sosyal ve politik 
kısıtlamaları vurgulamaktadır. AB, 2050 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminin yaklaşık 
%100’üne ulaşmayı hedeflemiş ve bu geçiş için farklı senaryoların enerji, çevresel ve sosyo-

ekonomik yönleriyle ilgili aşamalı analizler değerlendirilmiştir. Yenilikçi çözümler arasında 
biyogaz, en umut veren teknolojilerden biri olarak kabul edilmektedir. Günümüzde, 
çoğunlukla Almanya, ABD ve İngiltere olmak üzere dünya genelinde kurulu yaklaşık 18 GW 

elektrik gücü bulunmaktadır. Biyogazın biyometana yükseltilmesi ve daha sonra ulusal gaz 
şebekesine beslenmesi gerekir. Karayolu taşımacılık sektörü nedeniyle sera gazı (GHG) 
emisyonlarında güçlü bir azalma gerçekleşir. Bu tür teknolojilere artan ilgi, son 20 yılda 
yapılan araştırma çalışmalarının sayısıyla da kanıtlanmaktadır.  

Biyogazın, ―Anaerobik Fermentasyon (AD) işlemi‖ olarak bilinen karmaşık biyokimyasal 
reaksiyonların bir kombinasyonu ile elde edildiği yaygın olarak bilinmektedir. AD işleminin 
karmaşıklığı nedeniyle, tüm süreç, mikroorganizmanın olası inhibisyonunu ve daha düşük 
biyogaz verimini önlemek için sürekli kontrol altında tutulması gereken çeşitli parametrelere 
çok duyarlıdır. Örneğin, biyogaz üretimini sınırlayan ana faktörlerden birisi, kullanılan 
hammaddedeki toksik bileşikler ulunmasıdır. Yağların fazla miktarda olması durumunda, 
işletim sıcaklığındaki viskoziteleri ve toksisiteleri nedeniyle, AD süreci oldukça kararsızdır. 
Sabunlaştırma ve emülsifikasyon, katı yağ ve yağ (FOG) ile ilgili sorunlardan kaçınmak için 
en yaygın çözümlerdir. AD tesisleri, genellikle mezofilik koşullarda (30 C ile 40 C 

arasında) çalışır. Bu tesislerde, harici bir çamur ayırma ve FOG’ları yakalayan bir iç membran 
kullanılır. Matematiksel modelleme, yazılım simülasyonları yoluyla fermentörlerin optimal 
tasarımını ve çalışma koşullarını değerlendirmek için kullanılır. Tahmine dayalı modeller, 
büyük ölçüde biyokimyasal sistemlerin davranışını analiz etmek, işletim değişkenlerinin 
değişim etkisini analiz etmek ve optimum tasarım değişkenlerini belirlemek için kullanılır. Bu 
kapsamda, geçici ısıl modeller, sınır koşullarının değişmesinden dolayı zamana bağlı ısı 
kayıplarını tahmin etmek için yardımcı olabilir. Biyogaz tesisleri ayrıca karıştırma veya 
pompalama için belirli miktarda ısı enerjisine ve yardımcı elektriğe ihtiyaç duyar. Biyogazı 
biyometana yükseltmek için, ek yardımcı enerji gereklidir. Genel sürecin sürdürülebilirliğini 
geliştirmek için, elektrik ve ısı enerjisi, yenilenebilir teknolojilerle sağlanabilir. 
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DÜNYADA BİYOGAZ VE BİYOMETAN 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na (IRENA) göre, biyogaz üretimi son 10 yılda 
önemli düzeyde artmıştır (IRENA, 2030). Biyogazın ana üreticileri olarak, Kuzey Amerika, 
Latin Amerika, Avrupa, Doğu Asya (çoğunlukla Çin) ve Avustralya olmak üzere beş ana 

coğrafi bölge ayırt edilebilir. Bununla birlikte, biyoenerji üretiminin tamamen yokluğu 
ve/veya resmi veri eksikliği nedeniyle, bazı ülkeler için veriler mevcut değildir. Özellikle 
Afrika’da, biyogaz tesisleri olan sadece birkaç ülke vardır. Bu ülkeler arasında 45 GWh/yıl 
kapasite ile en önemli ülke Güney Afrika’dır. Dumont ve Ark. (2021), tarafından yapılmış 
olan yakın tarihli bir çalışmada, Afrika nüfusunun durumuna ilişkin ilginç bir sosyo-çevre 
analizi ve bazı alanlarda yenilenebilir enerji kullanımının artırılması olasılığı araştırılmıştır. 
Araştırma, hem yüksek gelirli hem de düşük gelirli ilgili sayıda katılımcıyla anket yapılarak 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, her iki kategorideki katılımcıların çoğunun biyogazı ―doğal‖ 
olarak görülen diğer yenilenebilir kaynakların aksine, ―kontamine‖ bir teknoloji olarak 
algıladığını göstermiştir. Psikolojik yönün ötesinde, Sahra altı bölgelerdeki kırsal topluluklar 
için yaygın olan temel sorun yoksulluktur. Şaşırtıcı bir şekilde, Rusya, biyogaz üretimi için 
yüksek potansiyele ve biyoyakıt kullanımını iyileştirmesine rağmen, düşük bir biyogaz 
üreticisidir. Bu durumun nedenleri arasında, Rusya’yı kömüre bağımlı bir ülke olmaya 
zorlayan tüm teknik, ekonomik, piyasa ve kurumsal engeller bulunmaktadır. Çin, bunun 
yerine, 2018 yılının sonunda ulaşılan 3200 GWh/yıl düzeyinden fazla toplam üretim ile en 
fazla biyogaz üreticilerinden birisidir. Biyogaz üretiminin yaklaşık %70’'inin evsel 
fermentörler ile üretilmesi, yüksek düzeydeki bu üretimin bir olumsuzluğudur. Bu durum, 

üretilen biyogazın sadece küçük bir yüzdesinin biyometan veya biyoyakıtlara yükseltildiği 
anlamına gelmektedir. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, kısa süre önce 
endüstriyel ölçekte biyogaz üretimi ve biyometana yükseltme için yönergelerin yer aldığı 
kılavuz bir belge yayınlamıştır (Zheng ve Ark., 2020). Bu uygulamanın bir sonucu olarak, son 
zamanlarda evsel fermentörlerin sayısı azalmaya başlamıştır.  

AB ülkeleri, Çin’e kıyasla daha olgun bir politika çerçevesine sahiptirler. Bu nedenle mevcut 
yükseltme ve metanasyon teknolojileri iyi kurulmuş durumdadır. Almanya, 2018 yılı sonunda 
33.000 GWh’den fazla üretilen biyogaz ile dünyada biyogaz üreten ilk ülke olmuştur. 
Almanya, toplam AB biyometan üretiminin yaklaşık %48’ini üretmekte, bunu %14 ile 
İngiltere ve %8,4 ile İsveç izlemektedir (Prussi ve Ark., 2019). En yaygın fermentörler, 
toplam biyometan tesislerinin %90’ını temsil eden sürekli karıştırılan tank reaktör (CSTR) 
tipindeki feröentörlerdir. Bu ülkelerde biyokütle esas olarak enerji bitkilerinden elde edilir 

(Daniel-Gromke ve Ark., 2018). IEA, son birkaç yılda, Çin’deki ana kaynak olan hayvan 
gübresi ve esas olarak ABD’de belediye katı atıklarının kullanımını teşvik eden çeşitli 
politikalar sayesinde enerji ürünü kullanımının önemli ölçüde azaldığını bildirmiştir. Bu 
bağlamda, atık su arıtımı, giderek daha fazla ilgi görmektedir. Diğer çözümler, Orta ve Güney 
Amerika ülkelerinde şeker kamışın yaygın olarak kullanılmaktadır. Avustralya’da ana kaynak 
küspedir. 2018 yılı sonu için bildirilen elektrik üretimi verilerinin Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Farklı coğrafi bölgeler için biyometan üretimine ilişkin veriler Şekil 1’de verilmektedir. 
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Tablo 1. Dünyadaki Farklı Coğrafi Bölgelerdeki Biyogaz Ve Biyometan Üretimi 

Bölge 
Başlıca Hammaddeler (IEA, 

2020) 

Biyogaz 
Üretimi 

(IRENA, 2020) 

Biyometan 
Üretimi  

(IEA, 2020) 

Avrupa Birliği Enerji bitkileri, hayvan gübresi, 
belediye organik atıkları 61 807 22 687 

Kuzey Amerika 
Enerji bitkileri, çöp gazı, 
belediye organik atıkları 14 491 7 792 

Latin Amerika 
Şeker kamışı, üzüm küspesi, 
manyok 

1 077 4 303 

Doğu Asya 
Hayvan gübresi, belediye 
organik atıkları 6 757 2 442 

Avustralya Küspe 1 556 0 
Dünyanın geri 
kalan bölgeleri 

Değişik atıklar 
2 690 0 

Biyokütle, hem katı hem de sıvı formda depolanabilen ve elektrik ve gaz yakıtlara 
dönüştürülebilen bir enerji kaynağı sunar. Bu nedenle, Avrupa Birliği’nde (AB) ve dünya 
genelinde biyoenerji sektörü, güneş ve rüzgar teknolojilerinin muazzam gelişimine rağmen, 

geniş bir biyokütle uygulamaları yelpazesi nedeniyle önemli ölçüde büyümekte ve biyokütle 
yenilenebilir enerjinin birincil kaynağı olmaya devam etmektedir. Bir dizi hammaddeden elde 
edilen biyoenerji 2016 yılında, AB’nin brüt son enerji tüketimine 116 MTEP katkıda 
bulunmuş ve ısıtma ve soğutma sektörleri üretilen tüm biyoenerjinin yaklaşık %75’ini 
tüketmiştir. Ormancılık, tüm AB biyokütlesinin %60’ından fazlasını enerji amaçlı sağlarken, 
biyokütlenin %27’si (36 MTEP) ürünlerden ve tarımsal yan ürünlerden kaynaklanmaktadır 
(Czubaszek ve Ark., 2020). Kaynakların mevcudiyeti bölgesel olarak değişmektedir. Örneğin, 
İskandinavya’da yenilenebilir enerji için en önemli hammadde orman biyokütlesiyken 
(Koponen ve Ark., 2015), İngiltere’de en yüksek biyoenerji potansiyeli evsel atıklar, enerji 
bitkileri ve tarımsal artıklardan oluşmaktadır (Welfle ve Ark., 2014). Tarımsal biyokütlenin 
çoğu, anaerobik sindirim (AD) için bir hammadde olarak kullanılır ve biyodizel ve biyoetanol 
üretilmektedir. 

Son zamanlarda, biyoenerji kullanımının kapsamı ve bunun çevre ve toplum üzerindeki etkisi, 
özellikle biyoyakıt üretimi arazi kullanımında değişiklikler gerektirdiğinde önemli endişe 
kaynağı olmuştur. Karbon nötr bir yakıt olarak orman biyokütlesinin yoğun kullanımı, çoğu 
fosil yakıttan daha fazla kısa vadeli emisyonlara neden olmakta ve on yıllardan bir asırdan 
fazlasına uzanan uzun bir karbon geri ödeme süresine neden olmaktadır (Reid ve Ark., 2020). 
Bu nedenle, 2030 ve 2050 düşük karbon politikalarını yerine getirmesi beklenen Avrupa, 

enerji karışımındaki biyoenerjinin payındaki artışın, biyoçeşitlilik, iklim ve sera gazı (GHG) 
emisyonları, gıda güvenliği ve ayrıca enerji ürününün ve üretiminin verimliliği ile ilgili 
sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılaması beklenmektedir.  

AB’nde tüketilen tüm biyoyakıtlar ve biyosıvılar kamu desteğine tabi olduğundan, üretimleri 
Yenilenebilir Enerji Direktifi II’nin (RED II) sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olmaları 
gerekmektedir. Yüksek biyoçeşitlilik değeri ve yüksek karbon stoğu olan alanlarda, dşğer bir 
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deyişle birincil ormanlar, yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip otlaklar ve sulak alanlarda 
biyoenerji hammaddesi gibi ham tarım malzemeleri üretmek için bir dizi kısıtlama 
getirilmiştir. Bu alanlar, RED II açısından, tarımsal biyoyakıt üretiminden çıkarılmalıdırlar. 
Kullanımlarını teşvik etmeyi amaçlayan teşvikler, bütünlüklerinde, ekosistem değerinde ve 
sağladıkları hizmetlerde herhangi bir bozulmaya neden olmamalıdır. 

Peyzaj yönetimi genellikle doğa koruma hedeflerini desteklediğinden, yüksek bir sosyal kabul 
seviyesi varsayılmaktadır. Bu nedenle, enerji bitkileri üretimi ile ilişkili olumsuz sonuçlardan 
kaçınmak için, politika yapıcılara biyoenerji ve biyomalzemelerin üretimi için koruyucu 
biyokütlenin kullanılması tavsiye edilmektedir. Peyzaj yönetiminden elde edilen malzemenin 
genellikle olumsuz özelliklere sahip olmasına rağmen, biyogaz üretimi için gelecek vaat eden 
ve sürdürülebilir bir seçenek olduğu öne sürülen çimenli biyokütlenin kullanımı için bu 
durum özellikle geçerlidir.  

BİYOGAZ ÜRETİMİ  

Hammadde 

Hammaddenin taşınması, türüne bağlı olarak değişir. Mısırın üretim zinciri tohum yatağı 
hazırlama ve gübreleme ile başlar, ardından ekim yapılır. Hesaplamalarda, gübre kullanımı ve 
bitki koruma uygulamaları dikkate alınır. Biyokütle hasat sırasında parçalanır ve parçalar 
biyogaz tesisine taşınır. Malzeme beton bir bunkere boşaltılır, traktör ile sıkıştırılır ve 
silolama için plastik örtülerle kaplanır. 

Sulak alanlarda biyokütle hasadı için yararlanılan teknolojiler, hasat edilen alanın 
özelliklerine bağlıdır. Taşkın yatakları ve nehir kıyılarına geleneksel tarım makineleriyle 
ulaşmak genellikle zordur. Bu nedenle, hammadde yeniden tasarlanmış kar temizleme 
makineleri ile toplanır. Hasat sırasında sulak alan biyokütlesi, mısırdan farklı olarak büyük 
yuvarlak balyalar halinde balyalanır ve biyogaz tesisine taşınır. Malzemenin, bir beton bunker 
silosunda siloya alınmadan önce, mısırla aynı yöntem uygulanarak parçalanması gerekir. 
Diğer taraftan, ıslak çayırlardan elde edilen biyokütle, kendi kendine yüklenen bir yem 
vagonunda taşınır ve mısırda olduğu gibi herhangi bir ön hazırlık yapılmadan beton bunker 
silosunda depolanır. 

Biyogaz Üretimi 

Anaerobik fermentasyon (AD), biyogaz üretmek amacıyla silolanmış malzemeyi işlemek için 
kullanılır ve daha sonra elektrik ve ısı üretmek için kombine bir ısı ve güç (CHP) ünitesi 
aracılığıyla enerjiye dönüştürülür. Kuru madde (DM) içeriğine bağlı olarak, AD aşağıdaki 
gibi sınıflandırılır: 

 DM içeriği %20’den az olan materyal için kullanılan yaş fermentasyon (WF) 

 DM içeriği %20’den yüksek olan materyallerin kullanıldığı kuru fermentasyon (DF)  

Yaş fermentasyon (WF), sürekli karıştırılan tank tasarımındaki fermentörlerde gerçekleştirilir. 
Bu teknolojide besleme, biyokütle için vidalı konveyörler ve besleme stoğuna sıvı eklemek ve 
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fermentörden materyali dışarı pompalamak için pompalar gereklidir. Dikey bir fermentörde 
bulunan karıştırma sistemi, alt tabakanın karıştırılmasını ve homojenleştirilmesini ve yüzen 
tabakaların ve tortu oluşumunun en aza indirilmesini sağlar. Fermentördeki toplam katı 
madde (TS) konsantrasyonu %8, sıcaklık 38 °C ve hidrolik bekletme süresi (HRT) 30 gün 
olarak kabul edilebilir (Czubaszek ve Ark., 2020). 

Kuru fermentasyon (DF), yeşil atık veya peyzaj yönetimi malzemeleri gibi kuru, lifli 

malzemelerin işlenmesi için çok uygundur. Düzenli boşaltma ve yeniden doldurma ile parti 
modunda, önceden nemlendirilmeyen katı bir besleme stoğu kullanılır. Fermentasyon 
sırasında, çıkan sıvı (perkolat) toplanır ve yukarıdan besleme stoğuna geri beslenir. Biyokütle 
tarım makineleri ile eklenebilir. Biyogaz fermentöründeki TS %35, sıcaklık 38 °C HTR= 30 
gün olarak kabul edilebilir  (Czubaszek ve Ark., 2020). Doğru nem içeriğini korumak için 
fermente edici materyale perkolatlar püskürtülür. Mısır silajının metan verimi 350 m3/tDM 

olarak kabul edilir. Sulak alan biyokütlesinin verimi, bitki türlerine bağlı olarak farklılık 
gösterir. Ortalama özgül metan verimi kamış (Phragmites australis) için 108 m3 CH4/tDM ve 

Carex spp. için 117 m3CH4/tDM değerine eşitken (Roj-Rojewski ve Ark., 2019), ıslak 
çayırlarda hasat edilen biyokütle ortalama 65 m3CH4/tDM düzeyindedir. Biyogazın metan 
içeriğini %65 olarak varsayılabilir (Czubaszek ve Ark., 2020). 

Anaerobik Fermentasyon 

AD için enerji girdileri materyale, fermentasyon teknolojisine ve sıcaklık, fermentör tipi, 
HRT ve organik yükleme hızı (OLR) gibi tesisin çalışma rejimine bağlıdır. WF’de, ön 
yükleyicili bir traktör kullanarak materyali yüklemek için yakıt tüketimi Soucek ve Ark. 

(2007) tarafından araştırılmıştır. Biyogaz tesisinde, 38 C’lik fermentör sıcaklığını korumak 
için sürekli bir ısı gerksinimi ve materyal taşıma, karıştırma ve materyalin pompalanması için 
elektrik gereksinimi vardır. Isı enerji tüketimi %30, elektrik kullanımı ise üretilen enerjinin 
%9 düzeyindedir.  

DF işleminde, balya açma için enerji tüketimi, üretici bilgilerine dayalı olarak hesaplanır. 
Silolama için enerji gereksinimleri Evrenosoğlu ve Borowski (2014) tarafından belirlenmiştir. 
Materyal yüklemesi için yakıt tüketimi, WF’de olduğu gibi kabul edilebilir. DF için en yaygın 
kullanılan fermentör tipi mezofilik fermentördür. Üretilen enerjinin ortalama %5’i kadar 
enerji tüketimi olarak düşünülebilir.  

Her iki teknolojide de biyogaz, CHP (kojenerasyon) ünitesinde elektrik ve ısıya dönüştürülür. 
Yakmadan önce biyogaz kükürtten arındırılır ve nemi alınır. Kojenerasyon, biyogazın 
kimyasal enerjisini elektrik ve ısıya verimli bir şekilde dönüştürmek için en etkili 
yöntemlerden biridir. CHP ünitesinin elektriksel ve ısıl dönüşüm verimi sırasıyla %38 ve %43 
olarak kabul edilebilir. Biyogaz tesisinde üretilen güç, ulusal elektrik şebekesine beslenirken, 
tarımsal biyogaz tesislerinde yaygın bir durum olan ısı enerjisi, tesisin iç tüketimini karşılar 
ve fazla ısı son tüketiciye dağıtılır. 
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Enerji Dengesi 

Mekanik işlemeye dayalı enerji dengesi, aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır: 

Bs = (% CH4) × (9,67)……………………………………………………………………….(1) 

Burada; 

Bs = Üretilen biyogazın donma (CP) noktasında enerji içeriği (kWh/m3), 

CH4 = Biyogazın metan içeriği (%) ve 

9,87 = Referans bir değeridir ve 1 m3 biyogazın enerji miktarını belirtir (kWh/m3). 

Üretilen biyogazın bir gram uçucu katısından elde edilen enerji miktarı aşağıdaki gibi 
hesaplanır: 

Ep = Bp × Bs………………………………………………………………………….(2) 

Burada; 

Ep = 1 g uçucu katıdan elde edilen enerji (Wh/g-VS) ve 

Bp = 1 g uçucu katıdan üretilen biyogaz hacmidir (m3).  

Bir gram uçucu katı işlemek için ön arıtma işleminde tüketilen elektrik miktarı 
aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Ec = Ept  ⁄  VSm………………………………………………………………………..(3) 

Burada; 

Ec = Ön işlem sürecinde 1 g uçucu katıyı işlemek tüketilen elektrik mikyarı 
(Wh/g-VS),  

Ept = Ön işlem sürecinde tüketilen elektrik miktarı (kWh) ve 

VSm = Toplam uçucu katı miktarıdır (g-VS).  

Bir gram uçucu katı tarafından (Net Ep; Wh/g-VS) üretilen net enerji aşağıdaki gibi 
hesaplanır: 

Net Ep = Ep  Ec……………………………………………………………………...(4) 

Enerji kazanım oranı (%), işlem görmüş biyogaz tarafından kazanılan enerji (Ep-işlenmiş) 

ile işlem görmemiş biyogazdan üretilen enerji (Ep-işlenmemiş) arasındaki farktır. Enerji 
kazancı yüzdesi negatif olduğunda, mekanik ön arıtmanın, işlem görmemiş biyogaza kıyasla 
enerji kaybına neden olduğunu gösterir. Enerji kazancı oranı (%) aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Enerji dengesi % = (Net Ep − Ec) / Ec………………………………………………..(5) 

BİYOMETAN ÜRETİMİ 

Biyometan, taşımacılık sektöründe sıkıştırılmış doğal gaz (biyo-CNG) veya sıvılaştırılmış 
doğal gaz (biyo-LNG) olarak biyoyakıt olarak kullanılabilir. Sıvılaştırılmış biyometan, ağır 
hizmet ve deniz taşımacılığı gibi dekarbonize edilmesi gereken ve elektriklendirilmesi zor 
olan sektörler için çok faydalıdır. Avrupa’da 2017 yılının sonunda en az 542 adet biyometan 

üretim tesisi faaliyet göstermiştir. Bu tür tesislerin büyük çoğunluğui biyometanı doğrudan 
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doğal gaz şebekesine beslemektedir. Almanya’da 203 adet biyometan tesisi vardır. 
İngiltere’de 85 adet ve İsveç’de 67 adet biyometan tesisi bulunmaktadır. İsveç’te üretilen 
biyometanın çoğu nakliye için kullanıldığından, Avrupa senaryosunda özel bir durumu temsil 
etmektedir. Son zamanlarda, Avrupa Yeşil Anlaşması, dikkatleri özel ve toplu taşımanın daha 
temiz, daha ucuz ve daha sağlıklı biçimlerinin tanıtılması gerekliliğine odaklanmıştır (EGD, 
2019). Biyometan, bu tür dekarbonizasyon sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Biyojenik 
CO2 emisyonları, işlenmiş biyokütle tarafından atmosferden CO2’in neredeyse aynı anda 
tutulmasına karşılık geldiğinden, karbon nötr bir enerji vektörü olarak kabul edilebilir. Ayrıca, 
toplam CO2 emisyonlarının tahmin edilmesinde beşikten-mezara veya LCA yaklaşımı 
izlenirse biyometan avantajlı görünmektedir. Örneğin, elektrik aküleri için nadir minerallerin 
çıkarılmasının etkisi dikkate alındığında, elektrikli araçların karbon ayak izi ihmal edilebilir 
olmaktan uzaktır. 

Qyyum ve Ark. (2020), sıvılaştırılmış biyometan üretiminde yer alan tüm ana cihazları analiz 
etmiş ve biyometanın hem ekonomik hem de güvenlik nedenleriyle uzun mesafelere taşınması 
gerektiğinde, bu tür bir çözümün tercih edildiği sonucuna varmışlardır. Bazı çalışmalarda, 
tekno-ekonomik analiz yapılarak yükseltme sürecinin karlılığını araştırılmıştır. Baena-Moreno 

ve Ark., (2020) biyogazdan biyometan ve üre üretimi için yenilikçi bir sistemin teknik ve 
ekonomik analizini yapmıllardır. Önerilen sistem, dört Avrupa ülkesinde (İspanya, İtalya, 
Almanya ve İngiltere) biyometan üretimi için mali teşvikler ve sübvansiyonlar dikkate 
alınarak, dört farklı büyüklükteki biyogaz tesisi (100, 250, 500 ve 1000 m3/h) için analiz 
edilmiştir.  Yükseltme işlemi sırasında biyogazdan ayrılan CO2, amonyak ile birleştirmek ve 
biyo-üre üretmek için Stamikarbon işleminde kullanılmıştır. Maliyet analizi, İtalya’daki 
sadece orta ve büyük ölçekli tesislerin (500 ve 1000 m3/h) biyometan ve biyo-ürenin birlikte 
üretimi için karlı olacağını göstermiştir. Bunun nedeni, İtalya’da biyometan üretimi için 
birçok tarife garantisi sübvansiyonunun hükümet tarafından ödenmesidir. Ardolino ve Ark., 
(2018), belediye katı atıklarının organik bölümlerinin (OFMSW) anaerobik fermentesyonu 
durumunda, karayolu taşımacılığı sektörü için biyogaz iyileştirmesi veya ısı ve güç üretimi 
için yakılması süreçlerini karşılaştırmayı amaçlayan bir LCA çalışması gerçekleştirmişlerdir. 

Ulaşım için biyometanın kojenerasyondan daha temiz olduğu sonucuna varmışlardır. 

Lignoselülozik Biyokütle Gazlaştırma 

Daha önce tartışıldığı gibi, biyogaz iyileştirmesinden biyometan üretimi, yüksek sermaye 
maliyetleri ve enerji talebi ve kimyasal kullanımı için önemli işletme ve bakım maliyetleri 
nedeniyle çok pahalıdır. Son araştırma çalışmaları, daha yüksek verimlilik ve karlılık ile 
biyometan üretmek için alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlamıştır (Li ve Ark., 2015). 
Ghasemzadeh ve Ar., (2017), lignoselülozik biyokütleden üretilen biyometanı, yenilebilir 
ürünler, şekerler veya nişastalardan üretilen diğerlerine kıyasla ―ikinci nesil‖ bir biyoyakıt 
olarak değerlendirmişlerdir. Lignoselülozik biyokütlenin gazlaştırılması, sentez gazı üretimi 
sağlayan termokimyasal bir işlemdir. Bu sentez gazı; hidrojen, karbon monoksit ve karbon 
dioksit ve metan karışımıdır. CO2’i uzaklaştırarak, CO ile H2’i birleştirerek metanasyon süreci 
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meydana gelebilir. Li ve Ark. (2017) tarafından, AD ve gazlaştırma işlemleri arasında bir 
karşılaştırma yapılmıştır. Her iki teknolojinin de yüksek dönüşüm verimliliğine sahip 
olduğunu belirtilmiştir. Ancak analizde, gazlaştırma işleminden sonra elektrik üretimi için 
kullanılabilecek yüksek ısı içeriği dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, ekonomik bir analiz, AD 

yükseltme işlemi için yatırım maliyetlerinin çok daha yüksek olduğunu da göstermektedir. 
Lignoselülozik biyokütle, "ileri AD" olarak adlandırılan AD işlemi için de kullanılabilir. Bu 
durumda, selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşan karmaşık bir yapı olan biyokütlenin 
bozunabilirliğini iyileştirmek için enzimatik ön işlemler gereklidir (Kapoor ve Ark., 2019). 
Ardolino ve Arena, (2019), biyometan üretimi için biyogaz ve sentez gazı üretim süreçleri 
arasında bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) karşılaştırması sunmuşlardır. Bu 
değerlendirmenin sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. Yazarlara göre, biyometan üretimi için 
"sentez gazı süreci", "biyogaz sürecine"na göre daha iyi bir çevresel etkinliğe sahiptir. 
Bununla birlikte, bu tartışma halen devam etmektedir ve gelecekteki Ar-Ge analizlerinin her 

iki seçeneğin de yüksek potansiyelini geliştirmesi beklenmektedir. 

 

Şekil 1. Biyometan üretimi için biyogaz ve sentez gazı yöntemlerinin karşılaştırılması 
(Ardolino ve Arena, 2019) 

Hidrojenden Biyometan Üretimi 

Mikroalglerden biyohidrojen üretimi, yenilenebilir hidrojen (H2) üretimi için en umut verici 
çözümlerden biri haline gelmektedir. Mikroalgal biyokütle, gerçek düşük endüstriyel ölçekli 
gelişmeye rağmen, biyohidrojen üretimi için ―üçüncü nesil‖ biyokütle olarak adlandırılır. 
Karanlık fermantasyon ve ışıklı-fermantasyon işlemleri sırasında hidrojen inhibisyonunu 
önlemek için özel ön işlemler gereklidir. Bu çözümün uygulanabilirliğini değerlendirmek için 
tekno-ekonomik analizler çok önemlidir. Gholkar ve Ark., (2021), mikroalglerden hidrojen ve 
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metan üretiminin tekno-ekonomik bir tahminini gerçekleştirmek için ASPEN PLUS yazılımı 
tarafından bir simülasyon modeli geliştirmişlerdir. Model, Hindistan’da 12.790 kg/h mikroalg 
ile beslenen bir tesis için simüle edilmiştir. Sonuç olarak, 1239 kg/h H2 veya alternatif olarak 

3484,96 kg/h CH4 üretilir. LCA analizi sonucunda, 3,78 yıllık basit bir geri ödeme süresi 
(SPB) ve %22’lik bir iç getiri oranı (IRR) belirlenmiştir. Cerrillo ve Ark., (2021), CO2’in 
CH4’a dönüştürülmesine olanak sağlayan bir elektrometanojenik Mikrobiyal Elektroliz 
Hücresi (MEC) vasıtasıyla metan üretimini incelemişlerdir. Ayrıca, MEC, bir Katyon 
Değişim Membranı (CEM) ve Hidrofobik Membran (ARS-HM) bazlı bir amonyak geri 
kazanım sistemi ile birleştiğinden, bu sistem amonyağın geri kazanılmasına olanak sağlar. 
Amonyak geri kazanımı, elektrometanojenik biyokütle için pH değerini daha düşük bir 
seviyede tutmak ve biyometan üretimini arttırmak için de yararlıdır. 

Hidrojen biyometanasyonu, hem yerinde (Jiang ve Ark., 2021) hem de doğal yeri dışında 
(Jensen ve Ark., 2019) süreçleriyle ilgili çeşitli çalışmaların konusu olmuştur ve en yaygın 
yükseltme çözümlerine ilginç bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Hidrojen ve metanın 

birlikte üretimi, Güçten gaza (P2G) sistemlerinin geliştirilmesi için de giderek daha çekici 
hale gelmektedir (Jensen ve Ark., 2021). Mazzeo ve Ark., (2021) yakın zamanda, mikrobiyal 
türlerin rastgele paketlendiği bir Gaz Karıştırmalı Tank Reaktörü (GSTR) modelleyerek 

hidrojen metanasyonu için yerinde bir çözüm üzerinde çalışmışlardır. Enjekte edilen hidrojen, 
giriş akış hızı 10 ile 50 mL/dak arasında değişen bir elektrolizörden üretilmiştir. Sıvı ve gaz 
fazı arasındaki kütle transferini arttırmak için, sıvı faz boyunca biyogaz sirkülasyonu da 
kullanılmıştır. Hidrojen kütle transfer katsayısı, biyogaz sirkülasyonundan güçlü bir şekilde 
etkilenen doğru bir metanasyon için kritik faktör olarak tanımlanmıştır. Figeac ve Ark. 
(2020), sıcaklığın metanasyon süreci üzerindeki etkisini değerlendirmeye çalışan doğal yeri 
dışında biyometanasyon için bir vaka çalışması önermişlerdir. Aslında, metan üretiminden 
sorumlu olan hidrojenotrofik metanojenler, çalışma sıcaklığından güçlü bir şekilde etkilenir. 
Sonuçlar, beklendiği gibi, , 35 C ile 55 C arasındaki termofilik koşullarda daha yüksek 
metan üretiminin elde edilebileceğini göstermiştir. 

Biyometan Safsızlıkları 

Biyokütle ön işlemleri, parçalanabilirliği ve dolayısıyla işlenmiş materyalden metan verimini 
iyileştirmek için gereklidir. Bununla birlikte, biyogazın biyometana yükseltilmesi ve 
kirleticilerin mevcudiyetinin önlenmesi için bazı ön işlemler gereklidir (Bragança ve Ark., 
2020). Bu kirletici maddeler, işlem için kullanılan teknolojiler için son derece zararlı olabilir 

ve bazı maddelerin varlığı da bazı durumlarda meydana gelen kimyasal reaksiyonları olumsuz 
etkileyebilir (Dykstra ve Pavlostathis, 2021). Piechota (2021) yakın zamanda, bir adsorptif 
dolgulu kolon sisteminin (APCS) yükseltilmeden önce biyogazın kalitesinin iyileştirilmesi 
üzerindeki etkilerini inceleyen, özellikle siloksanlar olmak üzere safsızlıkların 
uzaklaştırılması üzerine bazı çalışmalar önermiştir. APCS ünitesi, uçucu organik bileşiklerin 
(VOC), halojenli bileşiklerin ve hepsinden önemlisi siloksanların giderilmesini artıran aktif 
karbonlar aracılığıyla çalışır. Temizleme işleminden sonra, türlerin uzaklaştırılmasında ayrım 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 518



yapmak için, bunları fiziksel ve kimyasal yönlerine göre sıralamıştır. Sonuçlar, hem 
emdirilmiş hem de emdirilmemiş APCS’nin VOC’leri, halojenli bileşikleri, sülfürleri ve 
amonyağı %99,76 düzeyine kadar verimli bir şekilde uzaklaştırdığını göstermiştir. Siloksanlar 
tamamen çıkarılmış ve bu çözeltinin teknik uygulanabilirliği doğrulanmıtır. Ancak, böyle bir 
teknolojiyi yükseltmek için iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Piechota (2021b), Siloksanları ve 
diğer safsızlıkları biyogazdan uzaklaştırmak için bir kriyojenik sıcaklık yoğunlaştırma 
sisteminin (CTCS) uygulanmasını önermiştir. Bu cihaz, +40 C ile -50 C arasında değişen 
sıcaklık salınımı ilkesine göre çalışmaktadır. Gaz kromatografisi ile uçucu maddelerin analizi 
yapılmıştır. CTCS sistemi, siloksanların, VOC’lerin ve halojenli bileşiklerin 
uzaklaştırılmasını araştırmak için, hem laboratuvar ölçeğinde hem de depolama tesisi 
boyutunda uygulanmıştır. Siloksanların giderilmesinde %99.87, diğer maddeler için %78,36 
düzeyinde bir verimliliğe ulaşılmıştır.  

Siloksanların uzaklaştırılması kesinlikle çok önemlidir. Bununla birlikte, diğer maddeler 
üretilen biyogazın kalitesini ciddi şekilde etkileyerek daha sonraki kullanımını sınırlayabilir. 
Selim ve Ark., (2021) H2S’ün verimli bir şekilde uzaklaştırılması için simüle edilmiş bir 
sentetik kanalizasyon reaktöründe sülfat indirgeyen bakterilerin (SRB) benimsenmesinin 
etkisini araştırmıştır. Bakteriyofaj aileleri, çoklu ilaca dirençli Salmonella enterica klinik suşu 
tarafından sağlandı ve sonuçlar, %60 ile %70 arasında değişen bir H2S giderimi göstermiştir. 
Bu yeni çözümün önemi, mevcut birçok çözümün çok pahalı olması ve özellikle az gelişmiş 
ülkelerde her durumda uygulanamaması gerçeğinde yatmaktadır. Bunun yerine 
bakteriyofajların kullanılması, biyogazın kalitesinin iyileştirilmesi için etkili ve ekonomik bir 
çözümü temsil edebilir. Paolini ve Ark., (2018) WWT tesislerinde kanalizasyon çamurlarının 
dönüştürülmesinden saf biyometan üretmek için zeolit 13 kullanan bir vakum salınımlı 
adsorpsiyon (VSA) sistemi önermişlerdir. İncelenen sistemde, uçucu metil siloksanlar (VMS) 
bir sorun oluşturmamıştır. Bununla birlikte, VSA’un büyük ölçekli sistemlerde uygulanması 
için daha fazla iyileştirme ve çalışmaya ihtiyaç vardır. 

BİYOGAZDAN BİYOMETAN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

Bu bölümde, yaygın olarak kullanılan; fiziksel emilim, kimyasal emilim, membran emilimi, 
basınç salınımlı adsorpsiyon (PSA) ve kriyojenik ayırma işlemlerinden yükseltme 
teknolojilerinin en son durumu incelenmiştir (Angelidaki, 2018). 

Fiziksel Emilim 

Yaygın olarak fiziksel emilim teknolojisi, gazların sıvılardaki çözünürlüğü için Henry 

Yasası’na dayanan su ile yıkamadır. Ortam sıcaklığında, CO2 ve H2S, suda CH4’dan çok daha 
fazla çözünür. Bu nedenle, emilme kolonunun tepesinden yukarı doğru akan gaz CH4 

bakımından zengindir. Çünkü diğer moleküller sudan temizlenir ve daha sonra CH4 geri 

kazanımını arttırmak için yeniden üretilir. Çıkan biyometan %99 düzeyine ulaşan yüksek bir 
saflıktadır.  Bununla birlikte, çeşitli faktörlerden dolayı kayıp riski çok yüksektir(Awe ve 
Ark., 2017). Kapoor ve Ark., (2017), yükseltme işlemi sırasında, CH4 kaybını etkileyen 
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faktörler üzerinde bazı deneysel çalışmalar yapmışlardır. Analizleri, su yıkama kolonu ile 
desorpsiyon tankı arasındaki yüksek basınç farkı nedeniyle, kabarcık sürüklenmesi ve su 
sızdırmazlığının olmaması nedeniyle, kolonun tabanında gazın kısa devresi üzerine 
odaklanmıştır. Bu durumda, CH4 kayıplarını önlemek için benimsenen çözüm, yıkama ünitesi 
ile desorpsiyon tankı arasına basınçlı bir kap eklenmesidir. Bu çözüm, suyun daha düşük 
basınç seviyesi sayesinde kayıpların azalmasını sağlamıştır. Aynı araştırmacılar başka bir 
çalışmada (Kapoor ve Ark., 2019), sonuç olarak %8,46 düzeyinde CH4 geri kazanımı 
sağlayan bir flaş kabı da önermişlerdir. Ancak, asıl sorun, toksik olan ve yükseltme 
bölümünden önce bir temizleme işlemi ile çıkarılması gereken H2S’ün varlığı ile ilgilidir 
(Pelaez-Samaniego ve Ark., 2020). Bu durumda, Su yerine organik çözücüler kullanılabilir. 
Geleneksel bir su yıkama ile yükseltme işleminin akış şeması Şekil 2’de verilmektedir. 

 

Şekil 2. Su ile yıkayarak yükseltme işleminde akış şeması (Flash gaz: ani basınç düşümüyle 

oluşan gaz) (Nguyen ve Ark., 2021) 

Kimyasal Emilim 

Kimyasal emilim işleminde, kimyasal seçicilikleri ve yüksek miktarda CO2 ve H2S emme 

kapasiteleri nedeniyle su yerine aminler kullanılır. Ekzotermik reaksiyon yoluyla yakalanır ve 
yıkama sistemi tarafından tamamen soğurulur. Daha sonra kimyasal çözelti, yüksek toksisitesi 
nedeniyle, yeniden üretilmek üzere bir sıyırma ünitesine verilir. Tüm bu süreç fazla miktarda 
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enerji gerektirir. Sonunda, yakalanan CO2 serbest bırakılır ve kimyasal çözelti, yıkama için 
yeniden kullanılır. Sistemin verimliliği %96-98’e kadar çıkabilmektedir (Calise ve Ark., 
2021). 

Membran Ayırma 

Membran ayırma ilkesi basit ve etkilidir. Bu nedenle en yaygın kullanılan yükseltme 
sistemlerinden birisidir. Fick Yasası’na göre, membrandan üflenen gazların farklı 
geçirgenlikleri vardır. Bu nedenle bazıları tutulur ve diğerleri artık durumda kalır. Ayırma 
işlemi, kuru veya ıslak membranlarla yapılabilir. Islak membran ayrıca yüzeydeki daha 
çözünür gazları yakalamaya olanak sağlayan soğurma mekanizmasından da yararlanır. Bu 
durumda, sistem verimi çok yükseklir ve biyometan genellikle %95 saflığa ulaşır. Membran 
ayırma işleminin çalışma ilkesi Şekil 3’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 3. Membran ayırma işlemiminin çalışma ilkesi (Nguyen ve Ark., 2021) 

Basınç Salınımlı Adsorpsiyon 

Bu yöntemde yükseltme işlemi, istenmeyen gazların (H2S, N2, O2, CO2) katı bir matris 
adsorpsiyonuna dayanır. Basınç salınımlı adsorpsiyon (PSA) işleminde, ham gaz akımı, 
kimyasal seçici bir malzemeden tasarımlanan, genellikle zeolit 13X veya zeolit 5A gibi 

karbon moleküler eleklerden oluşan hareketli bir yatak içerisinden geçer. Ancak, H2S, PSA 

sürecinden önce zorunlu olarak kaldırılmalıdır. Aksi takdirde sonraki yeniden üretim işlemi 
imkansız hale gelir (Awe ve Ark., 2017). SPA sürecinin temel ilkesi Şekil 4’de 
gösterilmektedir. 
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Şekil 4. Basınç salınımlı adsorpsiyon işleminin çalışma ilkesi (Nguyen ve Ark., 2021) 

Kriyojenik Ayırma 

Metan yükseltme için yenilikçi bir çözüm, çok yüksek basınç ve çok düşük sıcaklıkta çalışan 
kriyojenik ayırma işlemidir. Sıvılaştırılmış biyometan (LBM) üretimi durumunda geleneksel 
çözümlerden önemli ölçüde daha verimlidir (Hashemi ve Ark., 2019). Bu durumda, biyogaz 
karışımı kurutulur ve ardından çoğu durumda basınçlar daha düşük olsa bile 200 bar’a kadar 
sıkıştırılır. Daha sonra sıcaklığı −160 C’ye kadar azaltılır. Bu gibi durumlarda, metan sıvı 
hale gelir ve diğer gazlardan ve safsızlıklardan ayrılabilir. Kriyojenik ayırma işleminin akış 
şeması Şekil 5’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 5. Kriyojenik ayırma işleminin çalışma ilkesi (Nguyen ve Ark., 2021) 
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BİYOMETAN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Biyogazdan biyometan üretiminde yararlanılan başlıca yükseltme teknolojileri; verimlilik, 
saflık, 100 m3/h kapasiteye dayalı olarak üretilen biyometanın kWh enerji için sermaye 
maliyetleri ve AB’deki kullanım yüzdeleri 2017 yılına ilişkin verilere bağlı olarak Tablo 2’te 
karşılaştırılmıştır. 

Tablo 2. Biyogazdan Biyometan Üretiminde Yararlanılan Teknolojilerinin Karşılaştırılması 
(Qyyum ve Ark., 2020) 

Teknoloji 
Max. Verim 

(%) 

Saflık 
(%) 

Toplam Maliyet 

(EUR/kWh) 

Kullanım 
Oranı (%) 

Fiziksel emilim 95,5 99 370 36 

Kimyasal emilim 97 98 390 19 

Membran ayırma 98 95 400 27 

Basınç salınımlı adsorpsiyon 93,6 98 413 15 

Kriyojenik ayırma 99 98 1052 2 

Membran ayırma teknolojisi, tasarım ve işletme açısından basit olduğu için ucuz bir 

teknolojidir. Esas olarak daha yüksek metan kayıplarının kabul edilebildiği durumlarda 
kullanılır. Su ile yıkama teknolojisi, ayrıca basitliği ve basınç veya sıcaklığı değiştirerek gaz 
kapasitesini kolayca düzenleme olasılığı nedeniyle, yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte, işletme maliyetleri daha yüksektir. 

Diğer teknolojilerin başlıca olumsuzluğu, hem sermaye maliyeti hem de işletme ve bakım 
maliyetleri açısından maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bazıları daha yüksek miktarda elektrik 
gücü gerektirir. Bu nedenle, özellikle PV ve/veya rüzgar türbinleri ile birlikte kullanılmaya 
uygundurlar. Bu teknolojilerinin yakın gelecekte yaygın hale gelmesinin nedeni budur. 

Yaygın olarak kullanılmamakla birlikte, biyometean üretimnde yararlanılan başka teknolojiler 
de mevcuttur. Örneğin, Luo ve Ark., (2014) gazdan arındırma ünitesine (DU) birleştirilen ve 
bir UASB fermentöre bağlanan yeni bir gaz giderme membranı modelini kullanarak, CO2’in 
biyogazdan desorpsiyonunu incelemişlerdir. Karıştırma devri, toplam inorganik karbon (TIC) 
veya pH konsantrasyonu gibi farklı değişken çalışma koşullarında bir parti ile çok çeşitli 
deneyler yapılmıştır. Sonuçlar, desorbe edilen CO2 miktarının karıştırılması, devir sayısı artışı 
ile arttığını ve pH artışı ile kuvvetli bir şekilde azaldığını göstermiştir. Ayrıca, DU aracılığıyla 
sıvı sirkülasyonu ile CH4 konsantrasyonu %94 düzeyine kadar artmıştır. 

Bir biyogaz tesisi normalde üretimi ve tüketimi dengelemek için bir gaz deposu ile 
donatılmıştır ve gazı yükseltirken 2-3 saatlik veya daha az bir üretimi depolamak yeterlidir. 
CSTR için genel çözüm, gazı fermentörün içinde depolamaktır. Bu tasarımda çatı, hacim 
değişikliklerine izin veren bir çift membrandan oluşur. Diğer fermentör türleri için, membran 
yastıkları veya ayrılmış çift membranlı küreler gibi esnek yapılardan yapılmış harici depolar 
en uygun maliyetli olanıdır.  
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Ham biyogaz esas olarak metan (% 50-70), karbondioksit ve sudan oluşur. Ancak aynı 
zamanda azot gazı, oksijen gazı, hidrojen sülfür, amonyak, siloksanlar, uçucu organik 
karbonlar ve parçacıklar gibi daha düşük safsızlık konsantrasyonları da içerir. Bu safsızlıklar 
korozyona neden olarak gazın sonraki işlenmesini ve kullanımını bozabilir. Karbondioksitin 
uzaklaştırılması gaz yükseltme olarak adlandırılır. Hangi teknolojinin kullanıldığına bağlı 
olarak, kirlilikler yükseltme işleminden önce, sırasında veya sonrasında giderilir. Biyogazın 
yükseltilmesi için kullanılan başlıca teknolojiler, sulu yıkama (en büyük pay), kimyasal 

emilim, membran ayırma (son yıllarda güçlü pay artışı) ve basınç salınımlı adsorpsiyondur. 

Tablo 3. Biyogazın Biyometana Yükseltilmesi İçin Başlıca Teknolojiler (Öztürk, 2021) 
Teknoloji Ayırma yöntemi Üstünlükleri Olumsuzlukları 

Basınç 
salınımlı 
adsopsiyon 

Örneğin aktif karbon, 
zeolitler üzerindee 
CO2 adsorpsiyonu ve 
karbon moleküler 
elekler 

 Kimyasallar gerekli 
değildir. 

 Bir miktar N2 ve O2 
ayrışması 

 Metan kaybı fazla 
olabilir. 

 Kesikli işlemdir. 

Su ile yıkama 

Su içinde CO2 
absopsiyonu 

 Basit bir 
teknolojidir. 

 Yatırım maliyeti 
düşüktür. 

 Arıtmayı da 
gerektiren potansiyel 
olarak yüksek su 
talebi 

 Biyolojik kirlenme ile 
ilgili olası sorunlar 

Fiziksel 
emilim 

Organik çözücüye 
CO2 absorpsiyonu, 
örn. poliglikol dimetil 
eterler 

 Absorsiyon hızı ve 
verimi yüksektir. 

 H2S, NH3 ve H2O 
ayrışması 

 Organik çözücülerin 
işlenmesi 

 50-80 C’de çok az 
ısı enerjisi gereklidir.  

Kimyasal 
emilim 

Su çözeltisinde bir 
amine kimyasal olarak 
bağlanan CO2 
Örneğin, etanolamin 
(MEA). Gazın 
sıkıştırılması 
gerekmez. 

 Yüksek metan 
saflığı 

 Düşük metan kaybı 
 Düşük elektrik 

talebi 
 H2S ve NH3' 

ayrışması 

 Yüksek yatırım 
maliyeti 

 95-140 °C’de ısı için 
yüksek talep 

 Köpüklenme, amin 
kaybı ve korozyon 

Membran 

10-20 bar basınçta bir 
veya birkaç kademeli 
CO2 geçirgen 
membrandan ayırma 

 Basit teknoloji 
 Kompakt yapı 
 Kimyasal gerekmez 
 Ölçeklenebilir 

 Kirlilikleri gidermek 
için gazın kapsamlı 
bir şekilde 
temizlenmesini 
gerektirir. 

 Membranlar 
hassastır. 

Krijyonik 
ayırma 

CO2’nin 40 bar 
civarında çok yüksek 
basınç ve önemli 
derecede soğutma <-
45 °C ile yoğuşması 
veya süblimleşmesi 
Sıvılaştırılmış biyogaz 
için kullanılır. 

 Yüksek metan 
saflığı 

 Düşük metan kaybı 
 Sıvı biyometan 

üretimi durumunda 
düşük ekstra enerji 

 En yüksek yatırım 
maliyeti 

 En yüksek elektrik 
tüketimi 

 Daha az kanıtlanmış 
teknoloji 
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Tablo 3’de verilen teknolojiler arasında, sıvılaştırılmış biyometan üretimi için kriyojenik 
ayırma kullanılır. Diğer teknolojiler ise sıkıştırılmış biyometan üretimi için kullanılır. Ek 
olarak, farklı teknolojiler de birleştirilebilir. Tüm teknolojilerin artıları ve eksileri vardır ve 
tesise özel koşullar hangisinin en uygun olduğunu etkiler. Örneğin, yükseltmeden sonra 
gerekli basınç, gazın yüksek basınçta dağıtılması amaçlanıyorsa, membranların daha uygun 
olduğu karar için önemli olabilir. Kriyojenik ayırma, sıvılaştırılmış biyometan üretimi için 
uygundur ve yalnızca birkaç ticari kurulumla yeni bir teknolojidir. Yüksek yatırım maliyeti 
nedeniyle, biyometana yükseltme normalde daha küçük biyogaz tesisleri için ekonomik 
değildir.  

Ham biyogazda bulunan safsızlıkları gidermek de önemlidir. Ancak bunun tam olarak nasıl 
yapılacağı, kullanılan yükseltme teknolojisine ve mevcut konsantrasyonlara bağlıdır. Gazlı 
araçların arızalanmasını önlemek için, biyometan içindeki suyun çiğlenme noktasının, donma 
noktasının önemli ölçüde altında olması gerekir. Bu durum, gazın sıkıştırılması ve 
soğutulması sırasında yoğuşmanın yeterli olmadığı anlamına gelir. Normal olarak son 
kurutma için bir adsorpsiyon işlemi uygulanır. Bu aşamada, bazı partiküller, siloksanlar, 
hidrojen sülfür ve amonyak bile suda çözünecek ve su ile birlikte uzaklaştırılacaktır. Bu 
durum, suyun atılması için sistemler tasarlanırken dikkate alınmalıdır. Aktif karbon üzerinde 
adsorpsiyon daha düşük konsantrasyonlarda uçucu organik karbonlar, siloksanlar ve hidrojen 

sülfür için kullanılabilir. Bazen ham biyogaz kısmen yüksek hidrojen sülfür içerir ve daha 
sonra biyolojik oksidasyon, fermentörde veya daha sonra gaz sisteminde uzaklaştırma için 
kullanılabilir. Bazı kurulumlar için, biyogaza hava veya oksijen eklenmesi gerektiğinden, 
biyogazın azot ve/veya oksijen gazı ile kirlenme riski vardır. Hidrojen sülfür, fermentörde 
demir tuzları ile çökeltilerek de uzaklaştırılabilir. 

Ayrılmış karbondioksiti içeren gaz yükseltmesinden çıkan gaz akımları, yükseltme 
teknolojisine bağlı olarak havaya salınmadan önce, arıtmaya ihtiyaç duyabilir. Burada, 
gereksiz sera gazı emisyonlarını önlemek için örneğin termal veya katalitik oksidasyon 
yoluyla çıkarılması gereken, esas olarak artık metandır. Kimyasal absorpsiyon, membranlar 
(birkaç aşamalıysa) ve kriyojenik ayırma yoluyla iyileştirme, kısmen temiz karbondioksit 
akışları üretir. Bu karbondioksitin, ek bir ürün olarak saflaştırılması ve satılması ilginç 
olabilir. Ayrıca, yenilenebilir elektrik kullanarak hidrojen gazı üretmek ve bunu 

mikrobiyolojik veya termokimyasal yöntemlerle karbondioksiti biyometana dönüştürmek için 
kullanmak için devam eden geliştirme çalışmaları da var. Bu tür uygulamalar, hidrojen gazı 
üretiminin elektrik fiyatına bağlı olarak değişmesine olanak sağlaması durumunda, elektrik 

şebekesinin dengelenmesine de yardımcı olabilir. 

Biyometanı biyogaz tesisinden dolum istasyonuna dağıtmanın iki yöntemi vardır:  

1) Gaz şebekeleri  

2) Karayolu taşımacılığı 
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SÜREÇ VERİMLİLİĞİ VE ENTEGRASYON 

Mevcut bir doğal gaz şebekesine biyometan enjekte etmek çok faydalıdır. Ancak buna izin 
vermek için biyometanın belirli kalite gereksinimlerini karşılaması gerekir. Gereklilikler 
ülkeler arasında farklılık gösterir ve metanın saflaştırılmasının ötesinde, ısıtma değerini 
artırmak için petrol gazı (propan) ilavesi gerekebilir. Gerekli basınç, gazın şebekede hangi 
seviyeye enjekte edildiğine bağlıdır:  

 Düşük basınçlı bir dağıtım şebekesi: 30100 mbar  

 Orta basınçlı bir bölgesel dağıtım şebekesi 416 bar 

 Yüksek basınçlı bölgeler üstü bir gaz iletim şebekesi: 32120 barlık  

Doğal gaz şebekesinden uzakta kalan bazı durumlarda, biyometan dağıtımı için küçük bir 
yerel şebeke oluşturmak ekonomik olabilir. Aksi durumda, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış 
gazın, normalde mevcut boru hatlarını kullanmaktan daha maliyetli olan, karayolunda 
taşınabilen mobil depolama birimlerinde depolanması gerekir. Biyometanın sıvılaştırılması 
için gereken enerji, iyileştirme için gereken enerjinin iki katından fazladır. Bununla birlikte, 

sıvılaştırılmış biyometan, uzun mesafeli karayolu taşımacılığı için hala daha verimlidir. 
Güvenlik nedenleriyle, sıkıştırılmış biyometan dağıtımdan önce kokulandırılmalıdır. Gazlı 
araçların yakıtını sağlamak için biyometanın yaklaşık 230 bar basınçta sıkıştırılması gerekir. 

Atık akışlarının kullanılması, kaynak verimliliğini ve sürdürülebilirliği artırmanın bir 
yöntemidir. Anaerobik fermentasyona uygun akışlardan biyometan üretilebilir. Süreçteki her 
birim işlemin verimliliğini iyileştirmenin yanı sıra, birden fazla ürün üretmek için malzeme ve 
enerji akışları diğer bitişik işlemlerle entegre edilirse, toplam kaynak verimliliği ve ekonomi 
daha da geliştirilebilir. Örneğin, anaerobik fermentasyon, farklı atık bazlı biorefineri 
kavramlarını ana platformunu oluşturabilir veya diğer biorefineri türlerinin tamamlayıcı bir 
parçası olabilir. Ek olarak, biyorefineri ve gıda endüstrisi, genellikle anaerobik 
fermentasyonda kullanılabilecek aşırı ısıya sahip olma avantajına sahiptir ve böylece enerji 
tasarrufu sağlar. Hammaddeler ve besin yönetimi söz konusu olduğunda tarımla entegrasyon 
sağlanabilir. Nakliye yakıtı veya çiftliğin diğer bölümleriyle ısı enerjisi olarak kullanılmak 
üzere entegrasyon sağlanabilir.  

Biyometan üretiminin işlem verimliliğini arttırmanın en önemli yönlerinden biri, elbette, 
materyal seçimi ve birlikte fermentasyon, verimli ön arıtma ve optimize edilmiş fermentör 
işletimi yoluyla tesisin verimini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu yönler önceki bölümlerde 
tartışılmıştır ve sürekli ilgili araştırma konularıdır. Enerji üretimi için üretilen ve dahili olarak 
tüketilen enerji arasındaki denge önemlidir ve sürecin enerji verimliliği mümkün olduğu kadar 
yüksek olmalıdır. Bununla birlikte, diğer bazı enerji dönüştürme süreçleriyle 
karşılaştırıldığında, örneğin hammaddedeki enerji içeriğinin ve tarım sisteminin nasıl dahil 
edileceğinin açıkça tanımlanmaması nedeniyle, anaerobik fermentasyon için enerji 
verimliliğini hem tanımlamak hem de ölçmek zordur. Farklı hammaddeler ve üretim koşulları 
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arasındaki değişmeler de fazladır. İç enerji tüketimleri esas olarak aşağıdaki süreçlerde 
gerçekleşir: 

 Nakliye (hammadde, çürütme ürünü ve potansiyel olarak biyometan) 

 Ön işleme (parçalama, pastörizasyon vb.) 

 Fermentör çalışması (ısıtma, karıştırma ve pompalama) 

 Gaz iyileştirme (karbon dioksit ve safsızlıkların ayrılması ve sıkıştırma) 

Nakliye için ağırlıklı olarak fosil kökenli Dizel yakıt ile çalışan traktörler ve kamyonlar 
kullanılmaktadır. Taşıma ihtiyacı, hammadde stoğuna ve yerel koşullara büyük ölçüde 
bağlıdır. Endüstriyel atık suyun anaerobik fermentasyonu hiçbir şekilde nakliyeye ihtiyaç 
duymazken, kırsaldan gelen organik evsel atıkların uzun nakliye ihtiyacı olabilir. Taşımaları 
en aza indirmek için, tesisin konumu ve lojistiği büyük bir özenle düşünülmelidir. Bazı 
hammaddelerin ön işleme tabi tutulması gerekmezken, organik evsel atıklar ve bazı tarımsal 
atıklar istenmeyen materyalleri uzaklaştırmak için pastörizasyona ve/veya önemli ölçüde 
işlemeye ihtiyaç duyar. Bu durumda hem ısı hem de elektrik tüketimi gerçekleşir. 
Fermentörün ısı geri kazanım ekipmanı, çalışma sıcaklığı, izolasyonu ve tasarımı ısı enerjisi 
gereksinimini belirlerken, pompalama ve karıştırma şlemleri elektrik gerektirir. Daha önce 
açıklandığı gibi, yükseltme sürecine bağlı olarak, ısı ve elektrik talebi arasındaki oran değişir. 
Ancak sıkıştırma her zaman yüksek bir elektrik talebine sahip olacaktır. Elektrik tüketimini en 
aza indirmek için tesiste verimli ekipman ve tasarım kullanılmalıdır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, ısı enerjisi sağlamanın en iyi yöntemi, diğer işlemlerle 
entegrasyondur. Çünkü, ancak o zaman ısı kademeli hale getirilebilir ve daha verimli bir 
şekilde yeniden kullanılabilir. Isı değeri sıcaklık tarafından belirlenir ve burada anaerobik 
fermentasyon, sadece aşırı ısının genellikle diğer kaynaklardan elde edilebildiği kısmen ılımlı 
sıcaklıklarda (pastörizasyon durumunda 70 °C, aksi takdirde 3555 °C) ısıya ihtiyaç duyma 
avantajına sahiptir. Biyogazın iyileştirilmesi için kimyasal suğurma kullanılıyorsa, bununla 
birlikte 95 °C’nin üzerindeki sıcaklıklara da ihtiyaç vardır. Yerel mevcudiyete bağlı olarak, ısı 
temini için başka bir alternatif, merkezi ısıtmadır. Aksi takdirde, ısının yerinde üretilmesi 
gerekir. Biyogaz kombine ısı ve güç üretimi için kullanıldığında, normalde fermentasyon 

süreci için gerekli olanı karşılamaya yetecek kadar fazla ısı vardır. Biyometan üretirken, 
biyogazın bir kısmını bir kazanda veya bir mikro türbinde kullanılabilir (yükseltmeden 
kaynaklanan herhangi bir atık gazın arıtılması için). Ancak daha sonra üretilen değerli son 
ürün daha az olacaktır. Tesis doğalgaz şebekesine bağlıysa, ısıtma için doğalgaz kullanılması 
yaygındır. Bununla birlikte bu durum, iklim için daha az faydalıdır. Odun yongaları veya 
peletler gibi katı yakıtlar için bir kazan da kullanılabilir. Isı talebinin en azından bir kısmı için 
güneş enerjisinden karşılanabilir.  

Biyometan üretim sürecinde, ısı entegrasyonu veya ısı geri kazanımı, ön işleme, fermentör ve 
yükseltme tesisi arasında, enerji verimliliğini artırmak için önemlidir. Fermentör tasarımına 
bağlı olarak, ısı geri kazanımı az da olsa zor bir işlemdir. Seyreltilmiş sistemlerde, hammadde 
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ve fermentörün ısı değişimi kısmen kolaydır. Kuru fermentasyonda ise neredeyse 
olanaksızdır. Diğer taraftan, katı materyal, tesis verimliliğini artıran ve ısı geri kazanımını 
daha az önemli hale getiren çok daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Bazı 
durumlarda, yüksek miktarda ek enerji talebi ve fazla ısı olmaması nedeniyle, sulandırılan 
sistemler ısıtılmaz. Ancak atık su, zaten çevreden daha sıcak ise fermentör ve boruların 
yalıtımı faydalıdır. Hammaddeye pastörizasyon uygulanan yaş fermentasyon tesislerinde, 
gelen hammadde ile ısı transferi yoluyla yapılan, pastörizasyondan çıkan sıcak materyalin (70 
°C) fermentöre girmeden önce soğutulması gerekir. Bu önemli bir ısı geri kazanma işlemidir. 
Ancak ısı ayrıca örneğin besleme stoğunun önceden ısıtılmasıyla fermentasyondan geri 
kazanılabilir. Bununla birlikte, ısı geri kazanımındaki zorluk, düşük verimlilik ve ısı 
eşanjörlerinin arızalarıdır. Çamurlar ve bulamaçlar viskozdur ve düşük ısı transfer 
katsayılarının yanı sıra, tıkanma ve kirlenme veren partiküller içerir. Günümüzde kullanılan 
ısı eşanjörleri duruma özel olarak uyarlanmıştır, ancak işlem yine de zordur. Yüzeyler veya 
yeni geometriler için ısı transferini iyileştirme fikirleri vardır. Ancak geri kazanılan ısının 
değeri kısmen düşük olduğundan, yatırım maliyeti çok yüksek olmamalıdır. Struvit 
(MgNH4PO4•6H2O) sıklıkla çökerek ısı eşanjörlerinin arızalanmasına neden olan ve düzenli 
asit temizliği gerektiren bir mineraldir. Bununla birlikte, kontrollü yağış aynı zamanda değerli 
bir besin akışı yaratmanın bir yöntemi olabilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Doğa koruma alanlarının yönetimi sırasında üretilen biyokütle, sürdürülebilir bir yenilenebilir 

enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Bu konudaki araştırmalardan belirlenen sonuçlar, 
sulak alan biyokütlesinin sürdürülebilir biyogaz üretimi için umut verici bir alternatif yol 
sağlayabileceğini göstermektedir. Ancak süreç, mısır silajının AD’na kıyasla daha fazla enerji 
yoğundur. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için biyokütle girdisi, uygulanan besleme 
stoğuna, AD teknolojisine ve hesaplama yöntemine bağlı olarak farklılık gösterir. DF, 
biyokütle için daha yüksek sera gazı azaltımı sağlar. Biyokütlenin enerjiye dönüşümü 
sırasında salınan C, küresel biyojenik C döngüsünün bir parçasıdır ve dolaşımdaki C miktarını 
etkilemez.  
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ÖZET 

İklimlendirme, küresel olarak en fazla enerji kullanılan sektördür ve nihai enerji talebinin 
yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Binaların ısıtılması ve evsel kullanım için sıcak su 
üretimi, üretilen toplam ısının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu enerjinin büyük 
çoğunluğu, fosil yakıtların yakılmasıyla üretilmektedir. Bu durumda, dünyadaki birçok şehir 
için, sera gazı (GHG) emisyonlarını, hava kirliliğini ve ilgili sağlık etkilerini önemli düzeyde 
artırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki sıcak iklimlerde soğutma gereksinimi genellikle 
yüksektir ve soğutma talebi dünya çapında hızla artmaktadır.  

Yenilenebilir enerji veya sürdürülebilir atık ısı kaynaklarının kullanımının bölgesel 
iklimlendirme uygulamalarıyla yaygınlaştırılması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine önemli katkı sağlayacaktır. Hava 
kirliliğinin azaltılması, daha temiz ve uygun fiyatlı enerji teknolojisine erişimin artması, yerel 
istihdam yaratılması ve sürdürülebilir altyapının geliştirilmesi ile GHG emisyonları 
azalacaktır.  

Bölgesel iklimlendirme sistemleri, yenilenebilir enerji kullanımını artırabilir, enerji 
verimliliğini yükseltebilir, enerji yoksulluğunu önleyebilir, kullanılan fosil yakıt miktarını 
azaltabilir ve iklimlendirme sektöründen kaynaklanan CO2 ve hidroflorokarbon (HFC) 

emisyonlarını azaltabilir. Bu çalışmada, iklimlendirme uygulamalarında yenilenebilir enerji 
kullanımının yaygınlaşması konusunda karşılaşılan engeller, gereksinimler ve öneriler 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İklimlendirme, Yenilenebilir enerji, Süreç yönetimi, Entegrasyon 
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ABSTRACT 

Air conditioning is the most energy-consuming sector globally and accounts for more than 

half of final energy demand. The heating of buildings and the production of hot water for 

domestic use account for about half of the total heat produced. The vast majority of this 

energy is produced by burning fossil fuels. As such, it significantly increases greenhouse gas 

(GHG) emissions, air pollution and related health impacts for many cities around the world. 

In hot climates in developing countries, the need for cooling is often high, and the demand for 

cooling is growing rapidly worldwide. 

Extending the use of renewable energy or sustainable waste heat sources through regional air-

conditioning practices will contribute significantly to the Sustainable Development Goals 

adopted by the United Nations (UN) in 2015. By reducing air pollution, increasing access to 

cleaner and affordable energy technology, creating local jobs and developing sustainable 

infrastructure, GHG emissions will decrease. 

Regional air conditioning systems can increase the use of renewable energy, increase energy 

efficiency, prevent energy poverty, reduce the amount of fossil fuels used and reduce CO2 

and hydrofluorocarbon (HFC) emissions from the air conditioning sector. In this study, the 

obstacles, requirements and suggestions encountered in the widespread use of renewable 

energy in air conditioning applications were evaluated. 

Keywords: Air Conditioning, Renewable energy, Process management, Integration 

GİRİŞ 

Küresel olarak en fazla enerji tüketimi ısıtma uygulamalarında gerçekleşir. Isıtma tüketilen 
enerji miktarı, nihai enerji talebinin yarısından fazlasını oluşturur. Binaların ısıtılması ve evsel 
kullanım için sıcak su üretimi, üretilen toplam ısının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu 
enerjinin büyük çoğunluğu fosil yakıtların yakılmasıyla üretilir. Bu durumun bina sektörünün 
dünyadaki birçok şehir için büyük endişe oluşturan sera gazı (GHG) emisyonlarını, hava 
kirliliğini ve ilgili sağlık etkilerini önemli düzeyde artırıcı etkisi bulunmaktadır. Diğer 
taraftan, soğutma talebi dünya genelinde hızla artmaktadır. Özellikle Güneydoğu Asya, 
Afrika, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerdeki sıcak iklimlerde alan soğutma talebi 
genellikle yüksektir. Bu nedenle, ısıtma ve soğutma, acil eylem gerektiren sektörlerdir. Bu 
durum özellikle şehirler için geçerlidir. Günümüzde dünyadaki insanların yaklaşık yarısı 
(%55) kentsel alanlarda yaşamakta ve bu eğilimin 2050 yılına kadar %68’e yükselmesi 
bekleniyor (BM, 2019).  

Bölgesel ısıtma sistemleri bazı bölgelerde yüksek enerji verimliliği sağlamıştır. 
İskandinavya’da, kümelenen ısı yüklerinin enerji arzını kademeli olarak optimize etmesine 
izin verilmektedir. Bu uygulama, birleşik ısı ve güç (CHP) ve/veya endüstriyel atık ısı 
kullanımıyla gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, bölgesel ısıtmanın karbon yoğunluğunu 
azaltmak için, önemli ölçüde çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Biyoenerji ve (yüksek ve orta 
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sıcaklık) jeotermal kaynakların bazı bölgelerde ısıtma ve soğutma uygulamalarında önemli bir 
rol oynamasına rağmen, yenilenebilir enerjinin küresel olarak bölgesel ısıtma 
uygulamalarındaki genel payı çok fazladır (Şekil 1). Yenilenebilir enerjinin bölgesel ısıtmada 
kullanılan enerji toplamındaki payı 2018 yılında %8’in altında gerçekleşmiştir (IEA, 2019).  

 
Şekil 1. Enerji taşıyıcısına göre son enerji tüketimi (IRENA, 2020) 

BÖLGESEL ISITMA VE SOĞUTMA 

Yenilenebilir enerji veya sürdürülebilir atık ısı kaynaklarının kullanımının bölgesel ısıtma ve 
soğutma (DHC) yoluyla yaygınlaştırılması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (BM, 2015) hava kirliliğinin azaltılması, 
daha temiz ve uygun fiyatlı enerji teknolojisine erişimin artması, yerel istihdam yaratılması ve 
sürdürülebilir altyapının geliştirilmesi ile GHG emisyonlarının azaltılmasını içerecek şekilde 
önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahiptir (Şekil 2).  

 
Şekil 2. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan bölgesel enerji sistemlerinin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine katkısı 

Enerji verimliliği yüksek binalara yönelik teknoloji yeniliği ve mevcut eğilimler ve yeni nesil 
bölge enerji ağlarının geliştirilmesi, jeotermal ve güneş enerjisi gibi düşük sıcaklıktaki 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ve endüstriyel (veya ticari) atık ısı kaynaklarının daha geniş 
bir şekilde konuşlandırılmasını sağlayabilir (Şekil 3). Bu kaynaklar, birçok bölgede yerel 
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düzeyde daha yaygın olarak mevcuttur. Ancak bölge enerji altyapısı ve mevcut bina stokunun 
çoğu ile uyumlu olarak algılanmadıkları için büyük ölçüde kullanılmamaktadır. Akıllı 
elektrik, ısı ve gaz şebekelerini entegre eden yenilenebilir tabanlı bölgesel enerji ve akıllı 
enerji sistemlerine geçilmesi, karbondan arındırılmış bir enerji sistemiyle uyumlu güvenilir 
projeler geliştirmek için yenilikçi planlama uygulamaları ve destek araçları da dahil olmak 
üzere çerçevelerin etkinleştirilmesini gerektirir.  

 

Şekil 3. Çok enerjili bölge enerji sisteminin şeması 

Bölgesel ısıtma veya ısı şebekeleri, bir ısı dağıtım sistemidir. Isı enerjisi, bir (veya birkaç) 
merkezi (veya merkezi olmayan) konumda üretilir ve yalıtılmış bir iletim ve dağıtım boruları 
ve yardımcı ekipman şebekesi aracılığıyla taşınır. Bu sistem, konutlar ve üçüncül binalar için 
alan ısıtma ve kullanım için sıcak suyu (DHW) gereksinimlerini karşılar (Şekil 4).  

Şekil 5’de, birden fazla enerji kaynağı ve teknolojisi kullanan merkezi olmayan bölgesel 
ısıtma sisteminin bir örneğini gösterilmektedir. Bu sistemde, güneş ısısı, orta sıcaklıkta 
jeotermal ve endüstriyel atık ısı kaynakları kullanılmakta, yedek kazan ve mevsimlik 

depolama sistemlerinden yararlanılmaktadır. Hizmet sektöründen kojenerasyon, ısı pompaları 
ve atık ısı gibi diğer teknolojiler kullanılabilir.  
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Şekil 4. Bina seviyesinde (solda) ve daire seviyesinde (sağda) DHW hazırlanması 

 

Şekil 5. Farklı enerji kaynakları kullanılan bir bölgesel ısıtma sisteminin şematik diyagramı 
(IRENA ve AU, 2021) 

Bölgesel soğutma, büyük ölçüde bölgesel ısıtmaya benzer ilkelerle çalışan bir ters ısı şebekesi 
olarak görülebilir. Bölgesel soğutma uygulamalarında, soğutulmuş suyu konutlara ve ticari 
binalara, ofislere ve fabrikalara dağıtılır.  

Bölgesel enerji şebekelerinin önemli bir yararı, bağımsız ısıtma sistemlerinde kullanım için 
uygun olmayan ısı ve soğuk kaynaklardan yararlanmalarıdır. Bölgesel enerji şebekeleri için, 
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kazanlardan, CHP’den, ısı pompalarından, mevsimlik depolamadan veya jeotermal veya 
güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan ısıtma ve soğutma için enerji sağlanabilir (Şekil 
3). Bu uygulama, bölge enerjisinin üretim verimliliğini artırır ve endüstrilerden veya hizmet 
sektöründen gelen atık ısının kullanılmasını kolaylaştırır. Akıllı enerji sistemleri (Şekil 6), 

%100 yenilenebilir enerji sistemlerinin daha verimli bir şekilde geliştirilmesini sağlayabilir. 
Bu sistemlerin arkasındaki temel ilke, sektörler arasında ortak fayda sağlamak ve uygun 
maliyetli depolama çözümlerinden yararlanmak için elektrik, ısı ve gaz şebekelerinin 
entegrasyonudur (Şekil 7). Akıllı enerji sistemlerine ulaşmak için elektrik, ısıtma, sanayi ve 
ulaşım dahil olmak üzere enerji ile ilgili tüm sektörler, enerji sisteminin bir parçası olarak 
kabul edilir ve aralarındaki mevcut sinerjilerden yararlanmak için entegre edilir. Bölgesel 
enerji sistemleri, bu tür akıllı enerji sistemlerinde önemli bir bağlantıdır. 

 

Şekil 6. Akıllı bir enerji sisteminde sektörler ve teknolojiler arasındaki etkileşim 
(Paardekooper ve Ark., 2018) 

Bölgesel ısıtma ve soğutma (DHC) teknolojilerinin geliştirilmesi, verimliliğin artması ve daha 
düşük besleme sıcaklığının kullanılmasını sağlamıştır. Birinci nesil bölgesel ısıtma sistemleri, 
yüksek sıcaklıkta buhar beslemesi ile karakterize edilirken, ikinci nesil sistemler basınçlı 
sıcak su kullanırlar (Şekil 7). Üçüncü ve dördüncü nesil sistemlerde, daha düşük sıcaklıktaki 
enerji kaynaklarından yararlanılır ve daha düşük dağıtım sıcaklıklarında çalışılır. Bu 
gelişmeler, yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş düşük sıcaklıktaki ısının daha iyi 
kullanılmasının yolunu açmaktadır (Şekil 8). Örneğin, ikinci nesil sistemde sadece yüksek 
sıcaklıkta jeotermal enerji kullanılabilirken, üçüncü nesil düşük sıcaklıkta jeotermal enerji, 
dördüncü nesil bölgesel ısıtma sistemlerinde ise ultra düşük sıcaklıkta jeotermal enerji 
kullanılabilir.  
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Şekil 7. Düşük sıcaklıklı kaynakların bölgesel enerji sistemine entegrasyonunun sağlanması 

 
Şekil 8. Bölge enerji teknolojilerinin gelişimi, çalışma sıcaklıkları ve enerji kaynakları 
örnekleri (Not: 1G: Birinci nesil bölgesel ısıtma; 2G: İkinci nesil bölgesel ısıtma; 3G: Üçüncü 
nesil bölgesel ısıtma; 4G: Dördüncü nesil bölgesel ısıtma. CHP: Birleşik ısı ve güç) (Lund ve 
Ark., 2018) 
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Şekil 9. Fosil yakıtlı bireysel ısıtmadan dördüncü nesil bölgesel ısıtmaya geçiş aşamaları 

Bölgesel soğutma sistemleri için teknolojik gelişme şu şekildedir: Birinci nesil sistemlerde 
soğutucu akışkan dağıtım sıvısı olarak kullanılır. İkinci nesilden itibaren su dağıtım sıvısı 
olarak kullanılır. Bu durum, potansiyel olarak daha yüksek besleme sıcaklıklarına ve daha 
fazla kullanılabilir enerji kaynağına olanak sağlar. Bu eğilim, ayrı ısıtma/soğutma tedarik 
sezonlarına sahip ülkeler için bölgesel ısıtma ve bölgesel soğutma dağıtım şebekesini 
paylaşmayı bile mümkün kılmaktadır. 

“Düşük sıcaklık” mutlak terimlerle belirli bir sıcaklık aralığını tanımlamaz. Bununla birlikte 
sıcaklık değeri, dikkate alınan enerji kaynağına veya bölge enerji şebekesindeki sıcaklık 
setine bağlıdır. Belirli bir şehir veya bölgede, mevcut farklı yerel ısı kaynakları, bölgesel 
ısıtma şebekelerinde aynı çalışma sıcaklık rejimlerinin elde edilmesine izin vermez. Fosil 
kökenli (gaz gibi) yakıtlar veya yenilenebilir (biyoenerji gibi) enerji kaynakları ile birkaç yüz 
°C’ye ulaşabilir. Bu nedenle, bir ısı taşıyıcısını kolayca 100 °C sıcaklığa getirebilir. Diğer 
taraftan, sığ jeotermal enerji veya geleneksel olmayan atık ısı geri kazanımı gibi kaynaklar ile 

bu tür sıcaklıklara ulaşmak daha zordur.  

Güneş ısısı (Şekil 10), endüstriyel atık ısı, büyük ölçekli ısı pompaları (Şekil 11 ve 11) vb. 

uygulamalarda birçok ara sıcaklık aralığından yararlanılır. Akıllı bir enerji sisteminde düşük 
karbonlu ısı kaynaklarının ve teknolojilerinin avantajları ve işlevleri Tablo 1’de 
özetlemektedir. Şebekenin çalışma sıcaklığı ne kadar düşükse, kullanılabilir enerji 
kaynaklarının aralığı o kadar geniş ve karbondan arındırılmış ve temiz kaynakları dahil etme 
potansiyeli o kadar fazla olur.  
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Şekil 10. Bölgesel ısıtma sisteminde güneş ısısından yararlanmak için güneş toplaçları 

 

Şekil 11. Sıkıştırmalı ve absorpsiyonlu tip ısı pompasının çalışma ilkesi 

 

Şekil 12. Danimarka’da bölgesel bir ısıtma sistemini besleyen sıkıştırmalı ısı pompası 
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Tablo 1. Yenilenebilir Enerjinin Temel Avantajları Ve Rolü, Atık Isı Kaynakları Ve Enerji 
Sistemindeki Kolaylaştırıcı Teknolojiler (IRENA ve AU, 2021) 

Kaynak Üstünlük Potansiyel 
Enerji Sistemindeki 

Rolü 

Jeotermal 

 Sürekli kullanılabilir ve 
hava koşullarına bağlı 
değildir. 

 İşletme ve bakım 
maliyetleri Çok 
düşüktür. 

 Büyük, özellikle sığ 
ve düşük sıcaklıktaki 
jeotermal kaynaklar 
için (Farklı sıcaklık 
ve derinliklerde 
kaynak mevcuttur). 

 Büyük ölçekli 
bölgesel ısıtma veya 
soğutma sistemlerinde 
merkezi kullanım için 
kullanılabilir. 

Güneş ısı 

 Kaynak 
sürdürülebilirdir.  

 İşletme ve bakım 
maliyeti çok düşüktür. 

 Kullanım süresi çok 
uzundur.  

 Neredeyse her yerde  Bölgesel ısıtma 
sistemlerinde yaz 
yükünü karşılayabilir. 

 Yaz aylarında 
soğutma sağlayabilir. 

 Sezonluk depolama 
ile birleştirilebilir. 

Biyoenerji 

 Kaynak, bazı 
bölgelerde bol ve 
sürdürülebilirdir.  

 Neredeyse her yerde  Bölgesel ısıtma için 
güneş enerjisi ile 
birleştirilebilir. 

 Diğer sektörlerdeki 
kullanımlarla rekabet 
edebilir. 

Serbest soğutma 

 Bol miktardadır. 
 İşletme ve bakım 

maliyetleri çok 
düşüktür.  

 Fazla  Elektrik tüketimini 
azaltabilir ve 
soğutulmuş suyun 
soğutucuları 
atlamasına izin 
verebilir. 

Atık ısı 

 Aksi takdirde 
kaybolacak bir 
kaynaktan yararlanılır. 

 Maliyet üstünlüğü 
vardır. 

 Endüstriyel ve ticari 
alanlar 

 Alternatif ısıtma veya 
soğutma kaynakları 
için enerji tüketimini 
azaltabilir. 

Teknoloji    

Isı pompası 

 Isıtma ve soğutma 
sağlamak için hava, su 
veya topraktan 
yenilenebilir enerji ve 
binalardan ve 
süreçlerden gelen atık 
ısıyı kullanma 
kapasitesi vardır. 

 Her yerde  Elektrik ve ısıtma 
sektörü arasında 
dönüşüm teknolojisi 
olarak hareket 
edebilir. 

 Düşük sıcaklıktaki ısı 
kaynaklarını daha 
yüksek sıcaklık 
seviyelerine 
yükseltebilir veya 
soğuk üretebilir. 

Isı depolama 

 Elektrik depolamaya 
kıyasla, depolama 
kapasitesi birimi 
başına yatırım 
açısından 100 kat daha 
az maliyetlidir. 

 Ölçek ekonomisi 

 Yerin müsait olduğu 
ve jeolojik koşulların 
elverişli olduğu her 
yer 

 Değişken 
yenilenebilir enerji 
üretiminin 
entegrasyonu 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 542



TEMEL GEREKSİNİMLER VE SORUNLAR 

Bölgesel ısıtma ve soğutma (DHC) sistemlerinin kullanımı ülkeler, bölgeler ve şehirler 
arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Bazı şehirlerde bölge enerji sistemleri 19. 

yüzyıldan miras kalırken, diğerleri son zamanlarda en son teknolojilerle inşa edilmiştir. Bazı 
kuzey ve doğu Avrupa ülkeleri, Rusya Federasyonu ve kuzey Çin gibi bazı bölgelerdeki çoğu 
şehirde bölgesel ısıtma yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, yeni ve gelişmekte olan 
pazarlar (örneğin, İngiltere ve Hollanda), eski nesil sistemlere sahip geleneksel bölgesel 
ısıtma pazarları (örneğin, Doğu Avrupa, Çin) ve olgun ve genişleyen pazarlar gibi dünya 
genelinde çeşitli bölgesel ısıtma pazarları vardır. Bölgesel soğutma söz konusu olduğunda, 
pazar büyüktür ve özellikle Körfez Arap Devletleri İş birliği Konseyi bölgesinde hızla 
büyümektedir. Bununla birlikte, küresel olarak, alan ısıtma ve soğutmaya yönelik enerjinin 
sadece küçük bir kısmı bölge enerji sistemleri aracılığıyla sağlanırken, çoğunluğu bina 
düzeyinde bağımsız sistemler tarafından sağlanır. Ayrıca, mevcut bölgesel ısıtma 
sistemlerinde, ısı ve soğuk üretimi için ağırlıklı olarak fosil yakıtları kullanılır (Şekil 13). Bu 

durum, yüksek karbon emisyonlarına neden olur.  

 
Mevcut bölge enerjisinin 
yenilenmesi ve genişletilmesi 

Mevcut bölgenin mevcut 
bölge enerjisine bağlanması 

Mevcut bir alan için yeni 
bölge enerjisi 

 
Yeni kalkınma alanının mevcut bölge 
enerjisine bağlanması 

Yeni kalkınma alanı için yeni bölge enerjisi 

Şekil 13. Kentsel ortamda bölgesel enerji şebekesi uygulamaları 

Fosil yakıtlar ayrıca, hava kirliliği ve ilişkili sağlık sorunları üreten partikül ağırlıklı yanma 
süreçlerine sahiptir. DHC sistemlerinin gelecekteki (yenilenebilir) sürdürülebilir enerji 
sistemlerindeki işlevlerini artırmak için aşağıdaki etmenlere gereksinimleri vardır: 
 Mevcut, yeni ve yenilenmiş binalarda ısıtma ve soğutma sağlamak için düşük sıcaklıktaki 

kaynakları kullanmak 
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 Dağıtım şebekesinde ısı kayıplarının düşük olması  
 Güneş, ısı ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir ısı kaynaklarının yanı sıra düşük 

sıcaklıktaki atık ısılardan birlikte yararlanmak  
 Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre eden ve enerji verimliliğini 

destekleyen akıllı bir enerji sisteminin bileşenlerinden birisi olmak 

 Yerel enerji planlarını, politika planları ve sistem maliyetlerini dikkate alarak geliştirmek 

 Geleceğin sürdürülebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

Isıtma ve soğutmanın yerel ve parçalı yapısı sektörü karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle, 
etkili ulusal politika oluşturma zorlayıcıdır. Ayrıca, ısıtma ve soğutma sektörünün bu 
özgünlüğü yerel yönetimlere öncelikli bir rol vermesidir (Şekil 14). Bölgesel enerji 
sistemlerini geliştirmek için, şehir ve enerji planlaması, uygun düzenlemelerin geliştirilmesi, 
finansmanın sağlanması veya garanti edilmesi, bölge enerji altyapısı ve hizmetlerinin 
sağlanması ve bölge enerjisinin kamu binalarına bağlanmasının kolaylaştırılması yoluyla 
farklı kapasiteleri vardır. Bölge enerji planlamasının yerel niteliğine rağmen, daha geniş 
toplumsal hedeflere ulaşmak için bölgesel ve ulusal düzeylerden başlayarak koordine 
edilmelidir (Şekil 15). Düşük sıcaklıkta yenilenebilir enerji kaynaklarının ve sürdürülebilir 
atık ısının bölge enerji sistemlerinde kullanılması, aşağıdaki nedenlerle genellikle 
engellenmektedir:  

 Veri eksikliği  
 Mevcut en iyi teknolojiler hakkında yetersiz bilgi ve farkındalık  
 Bina yenileme stratejileriyle yetersiz iletişim  
 Bireysel fosil bazlı ısıtma sistemleri veya elektrikli soğutma sistemleri ile haksız rekabet  
 Yüksek ön maliyetler  
 Belediye düzeyinde bütçe kısıtlamaları 
 Yetersiz düzenleme ve uzun yetkilendirme işlemleri 

Bölgesel ısıtmada yaygın yenilenebilir enerji kaynağını temsil eden biyokütle, yüksek 
sıcaklıklarda çalışan mevcut altyapı ile büyük teknik entegrasyon zorlukları oluşturmaz. Bu 
nedenle, biyokütlenin bölgesel ısıtmaya entegrasyonu kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.  

 

Şekil 14. Bölgesel ısıtma için yönetim şeması  
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Şekil 15. Ulusal ve uluslararası düzenleme bağlamında yerel/stratejik ısıtma planlaması ve 
çoklu ilgi ve ihtiyaçlarla uyum 

Tablo 2. Yeni Nesil Bölgesel Isıtma İçin Geliştirme Senaryoları Ve Sistem Elemanlarında 
İhtiyaç Duyulan Potansiyel Değişiklikler 

Bölge 
Mevcut Bölgesel Isıtma 

Sistemi 

Yeni Bölgesel Isıtma 
Sistemi 

Mevcut bölge 

 Alan ısıtma ve evsel sıcak 
su (DHW) temini için 
tüketicilerin bağlantılarının, 
trafo merkezlerinin ve 

kurum içi kurulumlarının 
uyarlanması. 

 Şebeke çok büyük değilse, 
şebekenin potansiyel 
ihtiyaç. 

 Alan ısıtma ve DHW 
temini için tüketici 
bağlantılarının, trafo 
merkezlerinin ve 

ekipmanlarının 
uyarlanması. 

Yeni geliştirilen bölge 

 Düşük besleme sıcaklığı, özellikle düşük sıcaklıklı ısıtma 
tesisatı olan yeni düşük enerjili binalar için uygundur. 
Örneğin, yerden ısıtma veya düşük besleme sıcaklıklı 
radyatörler gibi. 
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Tablo 3. Stratejik Isıtma Ve Soğutma Planlamasında (SHCP) Olası Paydaşlar, İşlevleri Ve 
Katılım Stratejisi 

Paydaşlar Rol/Etki/İlgi Katılım Stratejisi 

Ulusal, devlet veya 
devlet yetkilileri 

 Düzenlemeler, araçlar ve yetki açısından 
çerçeve koşulları sağlayın. 

 Genel olarak, projenin ilerlemesine izin 
vermek için izinleri ve lisansları sağlayın. 

 Proje için finansman sağlayabilir. 

 Ulusal enerji politikasına dayalı olarak 
devreye girmelidir. Bu  

 enerji güvenliği, sağlık, karbonsuzlaştırma 
vb. olabilir. 

Yerel (belediye/sivil) 
otorite 

 Genel olarak mevzuatın uygulanmasını 
izleyin. 

 Proje sahibi ve ana sürücü. 
 Projeye özgü koşullar hakkında önemli 

yerel bilgilere sahip olmak. 
 Projenin devam etmesine izin vermek için 

izinleri sağlayabilir. 
 Tüketici çıkarlarını koruyun. 
 Başlıca tüketici (kamu binaları). 

 SHCP için etmenlere dayalı olarak devreye 
alındı. Bunlar, enerji yoksulluğu, hava 
kirliliği ve enerjiye erişim eksikliği gibi 
yerel talepler olabilir. Ayrıca, DHC 
potansiyellerinin veya düzenlemelerinin 
zorunlu değerlendirmesi açısından ulusal 
(veya eyalet/il) makamlardan da 
sağlanabilirler. 

Kamu 
hizmeti/geliştirme 
şirketi 

 Sahipliğe bağlıdır. 
 İlgi alanları, bölgesel ısıtma ve soğutma 

(DHC) sistemlerini stratejik hedefler 
doğrultusunda işletmek olmalıdır. 

 Diğer geliştiricilerle sinerjileri 
belirlemenin faydaları. 

 İş geliştirilmesi. 

Yatırımcılar ve finans 
kurumları 

 Proje için finansman ve yatırım sağlayın, 
yatırımları geri kazanın. 

 Yatırım kararlarını yöneten değerlendirme 
kriterlerini ve önceliklerini anlayın. 

Araştırmacılar/akadem
i 

 Yeni ortaya çıkan teknolojiler, zorluklar 
ve fenomenler hakkında (bağımsız) bilgi 
sağlayın. 

 Potansiyel gelişim yollarının bağımsız 
değerlendirmelerini sağlayabilir. 

 Araştırma-eylem projeleri. 

Bina geliştiricileri 

 Isıtma ve soğutma için düşük sıcaklıklı 
kaynakların kullanımına izin veren yeni 
binalar geliştirin. 

 Bina kodlarının veya standartlarının 
uygulanması. 

 Binaları bölge enerji kaynağına bağlamak 
için hükümler hazırlayın. 

Bina sahipleri 

 Yan binalar hakkında bilgi veriniz. 
 Denetimlerin sistem hatalarını tespit 

etmesine/düzeltmesine izin verin. 
 Sistemlerin optimize edilip 

edilmeyeceğine karar verin. 

 Bina kodlarının veya standartlarının 
uygulanması. 

 Binaları bölge enerji kaynağına bağlamak 
için hükümler hazırlayın. 

Müşteriler 

 Isı talebi hakkında bilgi verin. 
 Davranış yoluyla sistem verimliliğini 

etkiler. 
 Faturaları ödemek. 
 Üreten tüketiciler olarak hareket edin. 

 İlgi alanlarını müşterilerinkiyle hizalayın. 
 Sözleşmeye dayalı anlaşmalar yoluyla 

çıkarları koruyun. 

Vatandaşlar 

 Halkın kabulünü sağlayın. 
 Isı müşterisi olarak hareket edin ve 

istihdama katılın. 
 Yatırımcı olun. 

 Sürece dahil edilmelidir. 
 Bu grubun istekleri ve itici güçleri 

anlaşılmalıdır. 

Jeolojik araştırmalar 
 Jeolojik koşullar ve mevcut jeotermal 

kaynaklar hakkında kritik bilgiler 
sağlayın. 

 Kaynak potansiyelinin değerlendirilmesi. 

Jeotermal ve güneş 
enerjisi geliştiricileri 

 Projeleri başlatın ve ısı kaynakları 
hakkında daha ayrıntılı göstergeler 
sağlayın. 

 Yatırımlar ve risk yönetimi için kesinliğe 
ihtiyaç var. 

 Keşif, test ve işletme için uygun ihalelere 
ihtiyaç var. 

Atık ısı tedarikçileri 

 Şebekeye ucuz ısı sağlayabilir.  Isı geri kazanımı ve potansiyel ticari 
sonuçlarla ilgili teknik konuların 
anlaşılması gerekiyor. 

 Sözleşmeye dayalı anlaşmalara katılım. 

Teknoloji tedarikçileri 

 Yerel katma değer ve istihdam yaratın. 
 DHC sistemleri esnekliğinin artışını 

destekleyin. 

 Yatırımlar ve risk yönetimi için kesinliğe 
ihtiyaç var. 

 Isıtma ve soğutma tedariki için 
sürdürülebilir teknolojilerde araştırma ve 
geliştirme finansmanı 
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SONUÇ VE ÖNERILER  

 Açık siyasi itici güçlere dayalı stratejik ısıtma ve soğutma planları geliştirilmeli ve sürece 
dahil olacak ana paydaşlar belirlenmelidir. Bu süreç yerel yetkililer tarafından 
yönetilebilir, ancak iddialı hedefler ve kolaylaştırıcı bir çerçeve sağlamak için ulusal 
hükümetlerden kilit destek gerektirir.  

 Ulusal düzeyde, uygun yönetim ve düzenleyici çerçeveler sağlanmalı ve tüm enerji 
sisteminin uygulanması için yönü belirlenmeli ve dekarbonizasyon ve sürdürülebilir 
kalkınmada bölge enerjisinin rolün belirlenmelidir. 

 Bireysel yenilenebilir enerji teknolojileri ve bazı pazarlarda bölge enerji altyapısının 
modernizasyonu ile ilgili olanlar dahil olmak üzere, işgücünün gerekli becerileri 
yükseltilmelidir.  

 Yerel stratejik ısıtma ve soğutma planları geliştirilmeli ve hangi paydaşların hangi 
gerekçelerle ve sürece nasıl dahil edileceği belirlenmelidir (Şekil 16).  

 

Şekil 16. Etki ve ilgi düzeyine göre paydaşların sınıflandırılması 

 Düşük karbonlu ısıtma ve soğutma sektörüne geçilmesinin ve yenilenebilir temelli bölge 
enerji projelerinin uygulanmasının halk tarafından kabul edilmesi kolaylaştırılmalıdır. 
Isıtma ve soğutma talebine ve kaynakların haritalanmasına dayalı ayrıntılı teknik 

senaryolar hazırlanmalıdır.  

 Bina seviyesinde fiili ölçümler yaparak veya yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya 
modellemeler yoluyla talep tahminleri yapmak için mevcut araçları kullanarak ısıtma ve 
soğutma talebiyle ilgili veri toplanması iyileştirilmelidir.  

 Coğrafi bilgi sistemleri gibi mevcut araçları kullanarak veya ısı atlasları geliştirerek 
binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılmak üzere mevcut ısı kaynakların 
değerlendirilmelidir. Bu araçların kullanımıyla elde edilen bilgiler, bölge enerji 

sistemlerinde planlama ve yatırımı desteklemek için kullanılabilir.  

 Isıtma ve soğutma uygulamalarının geliştirilmesi için hazırlanacak senaryoların uzun 
vadeli hedeflerle uyumlu olması sağlanmalıdır.  
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 Optimum performans seviyesine (hem teknik hem de sosyo ekonomik) ulaşmak için 
tedarik değişikliği, şebekenin modernizasyonu ve bina yenileme planlarının entegre 
edilmesi ve kilitlenme etkileri ve bağlantı kesilmeleri önlenmelidir.  

 Binalarda bölge enerji ve enerji verimliliğinin gelişimi uyumlu hale getirilmeli ve 

aralarında sinerji yaratılmalıdır. Örneğin, enerji verimliliği önlemlerinin talep ve arz 
tarafında aynı anda uygulandığı bölge planları tasarlanmalıdır. Tüm tüketiciler için 
tüketim bazlı faturalandırmaya geçerek, daha fazla enerji verimli uygulamaları teşvik 
edilmelidir. 

 Hem halihazırda çalışmakta olan sistemler hem de mevcut mahallelerdeki yeni bölgesel 
ısıtma şebekeleri için işletim sıcaklıklarını düşürmek için önlemler alınmalıdır. Bu 
amaçla;  

1) Bina düzeyinde, kontrol sistemleri getirilerek, ısıtma ekipmanları enerji verimli bina 
yapıları ile yeniden tasarlanmalı, kullanım için sıcak su hazırlama sistemleri ve trafo 
merkezleri yeniden tasarlanmalıdır.  

2) Boruları yalıtılmalı, sıcaklığı artırma teknolojilerinden yararlanılmalı, geri dönüş 
sıcaklıklarını azaltmak için önlemler alınmalı ve şebekeye zarar verebilecek daha yüksek 
akış oranlarından kaçınılmalıdır.  

 İçsel zorlukları ele alarak ısıtma ve soğutma için yerel olarak mevcut yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı teşvik edilmelidir.  

 Sağlam yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek için (Şekil 17), kapasite oluşturulmalı ve 
düşük sıcaklık kaynaklarının yeni veya mevcut bölgesel enerji sistemlerine entegre 
edilmesi ve çalıştırılması için teknik zorluklar değerlendirilmelidir.  

 

Şekil 17. Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi 

 Yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının işletimi için en iyi uygulamalara bağlılık 
sağlanmalıdır. Bu en iyi uygulamalar, kaynakların en uygun maliyetli ve sürdürülebilir 
kullanımının gerçekleştirildiği uygulamalardır. Örneğin, jeotermal enerji için re- 

enjeksiyon veya güneş enerjisi için mevsimsel ısı depolama  (Şekil 18) gibi. 
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Şekil 18. Çeşitli yenilenebilir ve düşük karbonlu ısı kaynakları arasındaki tedarik rekabeti ve 
rekabetin üstesinden gelmek için mevsimlik depolama potansiyeli (IRENA ve AU, 2021) 

 Etkinleştirici düzenleyici şartların, destekleyici finansman seçeneklerinin ve iş 
modellerinin uygulamaya konulduğundan emin olunmalıdır.  

 Bölge enerji şebekelerinin kamu altyapısı olarak düşünülmesi ve mali kaldıraçlar, 
mevzuat ve fiyat düzenlemeleri aracılığıyla eşit şartlar sağlayan bir oyun alanı 
sağlanmalıdır. Aynı zamanda GHG emisyonları veya hava kirleticileri gibi dışsallıklar da 
göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Yatırımı çekmek için ısıtma ve soğutma talebiyle ilişkili belirsizliğin üstesinden gelmek 
için, öncelikle yüksek talebi olan tüketicileri birbirine bağlayarak potansiyelin tam olarak 
kullanılması sağlanmalıdır.  

 Hibeler dahil olmak üzere kamu finansmanına ek olarak, özel sektörün katılımını ve enerji 

hizmet şirketleri ile ortaklıklar veya kitle fonlaması gibi yenilikçi uygulamalar 
araştırılmalıdır (Şekil 19).  

 

Şekil 19. Risk azaltma planı ile jeotermal piyasa vadesi arasındaki ilişki (Seyidov ve 
Weimann, 2020) 
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 Yenilenebilir tabanlı uygulamaların riskini ortadan kaldırmak için planlar 
geliştirilmelidir. Örneğin, piyasa olgunluğuna göre uyarlanmış ve yatırımcıların verimsiz 
kuyular açma ve/veya kuyu verimliliğini düşürme riskini azaltan jeotermal enerji için 
destek programları teşvik edilmelidir.  

 Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerini destekleyen sahiplik, düzenleme ve 
fiyatlandırma yoluyla kapsamlı ve şeffaf bir yönetim planı oluşturulmalıdır. Sistemler 
yenilenebilir enerjilere ve atık ısı kaynaklarına dayanmalı ve toplumsal hedeflerle 
uyumlu olmalıdır (Tablo 4).  

Tablo 4. Bölgesel Isıtma Ve Soğutma İçin Düşük Sıcaklıkta Yenilenebilir Veya Atık Isı 
Kaynaklarından Yararlanmak İçin Ana Zorluklar Ve Olası Çözümler 
Kaynaklar Ana Zorluklar Olası Çözümler 

Jeotermal 

 Yüksek yatırım maliyeti 
 Sondaj hatası riski 
 Zamanla üretkenliği 

düşürme riski 
 Ölçeklenme ve korozyon 

riski 

 Jeotermal kaynak riski ve iyi üretkenlik 
garanti planlarının oluşturulmalıdır. 

 Kapsamlı jeo-bilimsel çalışmalar 
yapılmalıdır. 

 Rezervuarları izlemek ve kaynakları 
yönetmek (özellikle enjeksiyon). 

 Isı değişimi sırasında jeotermal akışkanın 
sıcaklığı çözünmüş maddelerin doyma 
sıcaklığının üzerinde tutulmalıdır.  

 Isı eşanjörlerinin ve diğer ekipmanların 
düzenli olarak bakımları yapılmalıdır. 

 Jeotermal akışkanın çökelme ve 
kabuklaşma oranını azaltmak için 
kimyasal yöntemler (kireç önleyiciler) 
uygulanmalıdır. 

Güneş ısı 
enerjisi 

 Mevsimsel 
kullanılabilirlik ve 
talepler arasındaki denge 

 Yüksek yatırım 
maliyetleri 

 Sıcaklık kısıtı 
 Alan kısıtı 

 Evsel sıcak su talebi olan sistemlerde 
kullanımın sağlanması. 

 Isıtma arzı ve talebi uyumsuz olduğunda 
soğutma sağlamak için güneş enerjisinden 
yararlanmak 

 Fazla güneş enerjisiyle ilgilenmek için ısı 
depolama uygulanmalıdır. 

 Alternatif alanlardan yararlanılmalıdır. 
Örneğin çatılar, kanalizasyon havuzları, 
eski çöp sahaları vb. 

Atık ısı 
enerjisi 

 Kaynağın 
sürdürülebilirliği 

 Değişken tedarik 
koşulları 

 Tedarik sağlamak için sözleşmeye dayalı 
anlaşmalar geliştirilmelidir. 

 Şebekeye ısı depolama sistemi dahil 
edilmelidir. 

 Besleme hattına yüksek sıcaklık ve dönüş 
hattına daha düşük sıcaklık sağlamak için 
bağlantıları birleştirir. 

Serbest 
soğutma 

 Su kalitesinin ve su 
yaşamının korunması 

 Kirlenme ve korozyon 
riski 

 Filtreleme 
 Zehirli boya işlemleri 
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ÖZET 

Çalışma 2020-2021 yıllarında Sakarya-Kaynarca lokasyonunda gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada materyal olarak 36 ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotipi 

kullanılmıştır. Deneme, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Araştırmada birçok verim ve kalite özellikleri incelenmiş olup, önemli 
farklılıklar elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda verim ve kalitesi yüksek olarak 
belirlenen ekmeklik buğday genotipleri Sakarya-Kaynarca koşullarında kullanılırsa, ekmeklik 
buğday üretim miktarı ve kalitesi artırılmış olacaktır. İlave olarak, bölgede çeşit geliştirmek 
isteyen ıslahçılar için ebeveyn hat seçiminde yardımcı olacaktır.  

Anahtar kelimeler: Ekmeklik Buğday, Genotip, Kalite, Verim 

ABSTRACT 

The study was carried out in Sakarya-Kaynarca location in 2020-2021. In the study, 36 bread 

wheat (Triticum aestivum L.) genotypes were used as material. The experiment was set up in 

three replications according to the Random Blocks Trial Design. In the research, many yield 

and quality characteristics were examined and significant differences were obtained. If bread 

wheat genotypes, which are determined to have high yield and quality in line with the 

obtained data, are used in Sakarya-Kaynarca conditions, the amount and quality of bread 

wheat production will be increased. In addition, it will assist in the selection of parent lines 

for breeders who want to develop varieties in the region. 

Keywords: Bread Wheat, Genotype, Quality, Yield 
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GĠRĠġ 

Buğday, insanların ihtiyaç duyduğu günlük besin gereksiniminin önemli bir kısmını 
karşılamak için üretimi gerçekleştirilen kültür bitkileri arasında çok önemli bir yere sahiptir. 
Türkiye’de 56.6 milyon ha alanda 16.5 milyon ton üretim miktarı, 292 kg da-1 verim elde 

edilmiştir (Anonim, 2021). Türkiye nüfusu 2000’li yılı başlarından itibaren önemli bir artış 
göstermektedir (Naneli ve ark., 2015). İnsan beslenmesinde ekmek günlük kalori 
gereksinimini karşılaması yönünden önemli bir yere sahiptir. Özellikle gereksinim duyulan 
günlük ortalama proteinin önemli bir kısmı buğdaydan üretilen ürünlerden karşılanmaktadır. 
Buğdayın insan ve hayvan beslenmesi hususundaki önemi artan nüfus ile talebin karşılanması 
açısından gün geçtikçe daha da artış göstermektedir. Türkiye’de çeşitli faktörlerden dolayı 
buğday ekim alanlarının sınırlanması birim alandan alınacak verim artışının önemini giderek 
artırmaktadır (Mut ve ark., 2005). Arz-talep ve piyasa dengesi düşünüldüğünde üretim miktarı 
artışının sağlanmasında ekim alanı sabit yada azalış gösterdiği düşünüldüğünde birim alan 
verim artışının sağlanması giderek artan talebin karşılanması için son derece önemlidir. 
İstenilen talebin karşılanamaması durumunda buğday, buğday unu ve buğday unundan 
yapılan ürünlerin fiyatı artış göstererek üreticiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Dünyada tüm 
ülkeler açısından buğday üretimi hususunda yeterli olmak ve stoklarında yeteri miktarda 

buğday ürünü bulundurmak elzemdir. Üretim miktarı, verim kullanılan çeşit ve çeşidin 
adaptasyon kabiliyetinden yüksek seviyede etkilenmektedir. Buğday üretimi yapılacak 
bölgede yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerin seçimi verimi yükseltecektir (Cook ve 

Veseth, 1991). Farklı araştırıcılar buğdayda verimin uygun çeşit ve kaliteli tohumluk ile 
yüksek oranlarda artacağını belirtmişlerdir (Kün ve ark., 1995). Bu nedenle ekimi 

gerçekleştirilecek bölge koşullarında yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin belirlenmesi 

önemlidir. Sakarya’da  101.5 bin dekar ekim alanında 26.2 bin ton üretim dekara 258 kg 
verim elde edilmektedir (Anonim, 2021). Kaynarca lokasyonunda 19.2 bin dekar ekim alanı, 
3.7 bin ton üretim miktarı, 193 kg da-1 verim saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda araştırıcılar 
verim ve kalite özellikleri yüksek genotiplerin kullanılmasıyla birim alan verimi dolayısıyla 
üretim miktarının artacağını bildirmişlerdir (Yıldırım ve ark., 2005). Yapılan çalışmanın 
amacı; Sakarya-Kaynarca lokasyonunda verim ve kalitesi yüksek ekmeklik buğday 
genotiplerinin belirlenmesi ve ekmeklik buğday üretim miktarı, verim ve kalite artışı, tüm 
kesimlerin taleplerine yanıt verilmesidir. 
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MATERYAL-YÖNTEM 

Sakarya-Kaynarca koşullarında yapılan çalışmada özel ve kamu sektörlerinden temin edilen 
37 ekmeklik buğday genotipi kullanılmıştır (Tablo 1). Çalışma alanı orta seviyede yağışlıdır 
(Tablo 2). Bünye Killi-Tınlı, tuz içeriği düşük, nötr pH, kireçsiz, potasyumca yeterli, azot ve 

fosfor ihtiyacı olan organik madde bakımından zengin toprak yapısındadır (Tablo 3). 

 
Tablo 1. Çalışmada kullanılan genotipler ve temin edilen kuruluşlar 

No Genotipler Temin Edildiği KuruluĢlar 

1 Kate A1 Trakya Tar. Arş. Ens. Müd. 
2 Pehl van Trakya Tar. Arş. Ens. Müd. 
3 Gel bolu Trakya Tar. Arş. Ens. Müd. 
4 Falado Syngenta Tarım Sanay  ve T caret A.Ş. 
5 Flamura 85 Tareks Tar.Ür. A. G. İth.İhr.T c.A.Ş. 
6 Ek z Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
7 Konya 2002 Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
8 Ahmetağa Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
9 Karahan-99 Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 

10 Dağdaş-94 Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Araş. Ens. Müd. 
11 Adag o Ata Tohumculuk İşl.San. ve T c.A.Ş. 
12 Krasun a Odeska Yıldız B tk sel Ürünler Tohumculuk ve Tarım San. A.Ş. 
13 Syrena Odeska Yıldız B tk sel Ürünler Tohumculuk ve Tarım San. A.Ş. 
14 M s a Yıldız Tohum 

15 Kenanbey Tarla B tk ler  Merkez Arş.Ens. Müd. 
16 Tosunbey Tarla B tk ler  Merkez Arş.Ens. Müd. 
17 Adana-99 Doğu Akden z Tarımsal Arş.Enst.Müd. 
18 Esper a Tasaco Tarım Sanay  ve T c. Ltd. Şt . 
19 Nusrat Mısır Arş. Ens. Müd. 
20 Bezostaja Mısır Arş. Ens. Müd. 
21 Beşköprü Mısır Arş. Ens. Müd 

22 Kaynarca Mısır Arş. Ens. Müd. 
23 Tah rova Mısır Arş. Ens. Müd. 
24 Ar fbey Mısır Arş. Ens. Müd. 
25 Acar Mısır Arş. Ens. Müd. 
26 Adalı Mısır Arş. Ens. Müd. 
27 Momtch l Mısır Arş. Ens. Müd. 
28 M rsa Mısır Arş. Ens. Müd. 
29 Alada Mısır Arş. Ens. Müd 
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30 Hanlı Mısır Arş. Ens. Müd. 
31 Hal s Mısır Arş. Ens. Müd. 
32 Altuğ Mısır Arş. Ens. Müd. 
33 Kıraç 66 Geç t Kuşağı Tarımsal Arşt. Enst. Müd. 
34 Nac bey Geç t Kuşağı Tarımsal Arşt. Enst. Müd. 
35 Z yabey 98 Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd. 
36 Sarı Mustafa Sarı Tohumculuk 

37 T gre Alfa Toh. Tar. Gıd. İnş. Hay. Paz. San. T c. Ltd. Şt  

 
Tablo 2. Sakarya-Kaynarca lokasyonu iklim verileri* 

Ġklim 
Faktörleri Lokasyonlar 

Aylar Top./ 
Ort. Kasım Aralık Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

YağıĢ 
(mm) 

Kaynarca 30.5 217.0 112.2 94.0 28.9 36.2 55.8 59.4 78.5 712.5 

Uzun Yıllar 85.6 172.1 114.0 67.2 66.9 42.4 65.5 56.9 53.0 723.6 

Ortalama 
Sıcaklık 
(0C) 

Kaynarca 13.6 8.1 6.5 6.2 8.5 10.7 17.9 22.9 21.9 12.9 

Uzun Yıllar 11.4 6.9 5.6 7.3 8.9 11.6 16.9 21.2 22.7 12.5 

*: Meteoroloji genel müdürlüğü 
 

Tablo 3. Deneme alanı toprak analizi sonuçları* 

Lokasyon Bünye 
Total tuz 
(µS/cm) 

pH 
Kireç 
(%) 

P2O5 

(kg/da) 
K2O 

(kg/da) 

Organik 
Madde 

(%) 

Sakarya 
(Kaynarca) 

Killi-Tın 0.016 7.14 6.98 3.12 205.50 2.09 

*: Toprak ve bitki besleme laboratuvarı 
 
Deneme Deseni, Ekimi, Bakımı ve Hasadı 
Araştırmada, kamu kuruluşları ve özel sektörler olmak üzere 37 ekmeklik buğday genotipi 
kullanılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Ekim, Kaynarca lokasyonunda ise 13.11.2020 tarihlerinde sıra arası 20 cm 
olacak şekilde elle yapılmıştır. Ekim sıklığı metrekarede 500 bitki olacak şekilde 
ayarlanmıştır. Her bir parsel 5 m uzunluğunda 4 sıradan oluşmuş ve aralarında boşluk 
bırakılmamıştır. Denemede dekara 10 kg N ve 6 kg P2O5 olacak şekilde gübre uygulanıp, 
azotun yarısı ve fosforun tamamı ekimle birlikte verilmiş olup, azotun geri kalan kısmı ise 
sapa kalkma döneminde verilmiştir. Hasat, parselin başlarından 0.25 m’lik kısımlar kenar 
tesiri olarak atıldıktan sonra geri kalan 3.6 metrekarelik alanda, tarımsal ölçüm ve gözlemler 
Kırtok ve ark. (1988)’ın kullandığı yöntemler dikkate alınarak yapılacaktır. Elde edilen 
verilerin istatistiksel analizleri, SPSS 17.0 programı kullanılarak Düzgüneş ve ark. (1987) ile 
Yurtsever (1984)’in bildirdikleri Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun olarak 
yapılmıştır.  
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BULGULAR-TARTIġMA 

Bitki Boyu 

Bitki boyu bakımından ekmeklik buğday genotipler arasındaki farkın %1 düzeyinde önemli 
olduğu saptanmıştır (Tablo 4). Sakarya-Kaynarca lokasyonunda en yüksek bitki boyu Dağdaş 

(128.7 cm), en düşük bitki boyu Adagio (76.3 cm) genotiplerinden elde edilmiştir. Genotip 

farklılıklarına göre bitki boyunun değişiklik gösterdiği yapılan çalışmalarda belirlenmiştir 
(Bilgin ve Korkut, 2005; Partigöç ve ark., 2009; Li ve ark., 2010). 
 
Tane Verimi 

Tane verimi bakımından ekmeklik buğday genotipleri arasında %1 düzeyinde önemli 
farklılıklar elde edilmiştir (Tablo 5). Sakarya-Kaynarca lokasyonunda Acar ve Bezostaja 

genotipleri en yüksek tane verimine sahip olup, Hanlı, Arifbey, Dağdaş genotipleri tane 

verimi düşük gruplar arasındadır (Tablo 5). Genotipler incelendiğinde tane verimleri 481 kg 

da-1 ile 727 kg da-1 arasında değişiklik göstermiştir (Tablo 5). Farklı araştırıcılar tarafından 
benzer sonuçlar bildirilmiştir (Aydın ve ark., 1999). 
 

Hektolitre Ağırlığı (kg hl-1) 

Hektolitre ağırlığı bakımından genotipler arasındaki fark %1 düzeyinde önemlidir (Tablo 6).  

Sakarya-Kaynarca lokasyonunda en yüksek hektolitre ağırlığına sahip genotipler; Kate-A1, 

Kaynarca, Nacibey, Arifbey, Falado, Flamura-85, Tigre, Esperia, Kıraç-66, Tosunbey, Adalı 
genotipleridir. Bezostaja, Altuğ, Adagio genotipleri hektolitre ağırlığı düşük genotiplerdir. 
Önemli bir kalite parametresi olan hektolitre ağırlığı bakımından genotiplere genetik 
faktörlerin etkisinin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkisinin önemli olduğu bildirilmiştir 
(Schuler ve ark., 1994). 

 
Tablo 4. Sakarya-Kaynarca lokasyonunda yapılan çalışmada bitki boyu (cm) verileri 

No Genotipler Bitki Boyu (cm) 

1 Sarı Mustafa 103.7 f-j** 

2 Alada 108.7 d-j 
3 M rsa 113.3 b-g 

4 Kaynarca 98.3 ıj 
5 Kate A1 112.0 c-h 

6 Nac bey 116.0 b-e 

7 Hanlı 115.7 b-e 

8 Acar 119.7 a-d 

9 Ar fbey 100.0 ıj 
10 Pehl van 112.7 c-h 

11 Altuğ 101.0 hıj 
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12 Konya 2002 103.7 f-j 
13 Ek z 102.0 g-j 
14 Flamura 85 99.0 ıj 
15 Falado 102.0 g-j 
16 Tah rova 116.0 b-e 

17 Dağdaş 128.7 a 

18 T gre 99.7 ıj 
19 Z yabey 98 98.7 ıj 
20 Esper a 80.3 k 

21 Kıraç 66 125.0 ab 

22 Hal s 100.0 ıj 
23 M s a 119.7 a-d 

24 Beşköprü 110.3 d-ı 
25 Bezostaja 116.3 b-e 

26 Nusrat 101.3 hıj 
27 Adana-99 108.3 d-j 
28 Tosunbey 109.3 d-ı 
29 Syrena Odeska 123.3 abc 

30 Karahan-99 118.7 a-e 

31 Krasun a Odeska 96.7 j 
32 Adag o 76.3 k 

33 Ahmetağa 102.7 ghıj 
34 Gel bolu 98.3 ıj 
35 Momtch l 107.0 e-j 
36 Kenanbey 115.0 b-f 
37 Adalı 115.3 b-f 

**: %1 seviyesinde önemlidir. 
 
Tablo 5. Sakarya-Kaynarca lokasyonunda yapılan çalışmada tane verimi (kg da-1) verileri 

No Genotipler Tane Verimi (kg da-1) 

1 Sarı Mustafa 550 o-s** 

2 Alada 680 a-e 

3 M rsa 564 n-r 

4 Kaynarca 631 f-j 

5 Kate A1 703 abc 

6 Nac bey 592 ı-m 

7 Hanlı 481 v 

8 Acar 727 a 

9 Ar fbey 497 tu 
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10 Pehl van 536 ö-t 

11 Altuğ 711 ab 

12 Konya 2002 659 c-g 

13 Ek z 581 k-o 

14 Flamura 85 692 a-d 

15 Falado 531 p-t 

16 Tah rova 587 j-n 

17 Dağdaş 498 tu 

18 T gre 645 d-h 

19 Z yabey 98 568 m-p 

20 Esper a 629 g-j 

21 Kıraç 66 701 abc 

22 Hal s 657 c-g 

23 M s a 593 ı-m 

24 Beşköprü 614 h-l 

25 Bezostaja 725 a 

26 Nusrat 633 f-ı 
27 Adana-99 590 ı-m 

28 Tosunbey 512 stu 

29 Syrena Odeska 674 b-f 

30 Karahan-99 635 e-ı 
31 Krasun a Odeska 708 ab 

32 Adag o 621 g-k 

33 Ahmetağa 598 ı-m 

34 Gel bolu 647 d-g 

35 Momtch l 519 r-u 

36 Kenanbey 622 g-j 

37 Adalı 703 abc 

**: %1 seviyesinde önemlidir. 
 
Tablo 6. Sakarya-Kaynarca lokasyonunda yapılan çalışmada hektolitre ağırlığı (kg hl-1) 
verileri 

No Genotipler Hektolitre Ağırlığı (kg hl-1) 

1 Sarı Mustafa 76 def** 

2 Alada 74 fgh 

3 M rsa 78 bcd 

4 Kaynarca 80 ab 

5 Kate A1 81 a 

6 Nac bey 79 abc 

7 Hanlı 73 ghı 
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8 Acar 77 cde 

9 Ar fbey 79 abc 

10 Pehl van 76 def 

11 Altuğ 72 hı 
12 Konya 2002 77 cde 

13 Ek z 78 bcd 

14 Flamura 85 79 abc 

15 Falado 80 ab 

16 Tah rova 76 def 

17 Dağdaş 77 cde 

18 T gre 79 abc 

19 Z yabey 98 74 fgh 

20 Esper a 81 a 

21 Kıraç 66 79 abc 

22 Hal s 76 def 

23 M s a 78 bcd 

24 Beşköprü 77 cdef 

25 Bezostaja 72 hı 
26 Nusrat 74 fgh 

27 Adana-99 75 efg 

28 Tosunbey 79 abc 

29 Syrena Odeska 75 efg 

30 Karahan-99 74 fgh 

31 Krasun a Odeska 73 ghı 
32 Adag o 71 ı 
33 Ahmetağa 75 efg 

34 Gel bolu 76 def 

35 Momtch l 77 cde 

36 Kenanbey 78 bcd 

37 Adalı 80 ab 

**: %1 seviyesinde önemlidir. 

 

SONUÇ  

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Kate A1, Acar, Altuğ, Flamura 85, Kıraç 66, Bezostaja, 
Krasunia Odeska, Adalı, Alada genotiplerinden yüksek tane verimi elde edilirken, Hanlı, 
Arifbey, Dağdaş genotiplerinden düşük tane verimi elde edildiği saptanmıştır. Kalite 

bakımından; Kaynarca, Kate A1, Nacibey, Arifbey, Flamura-85, Falado, Tigre, Esperia, Kıraç 
66, Tosunbey, Adalı genotipleri ön plana çıkmıştır.  
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ÖZET 

Çalışma 2020-2021 yıllarında Tokat-Zile lokasyonunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
materyal olarak 17 yulaf (Avena sativa L.) genotipi kullanılmıştır. Deneme, Tesadüf Blokları 
Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada birçok verim ve kalite 
özellikleri incelenmiş olup, önemli farklılıklar elde edilmiştir. Elde edilen veriler 
doğrultusunda verim ve kalitesi yüksek olarak belirlenen genotipler Tokat-Zile koşullarında 
kullanılırsa, yulaf üretim miktarı ve kalitesi artırılmış olacaktır. İlave olarak, bölgede çeşit 
geliştirmek isteyen ıslahçılar için ebeveyn hat seçiminde yardımcı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Genotip, Kalite, Verim, Yulaf  

ABSTRACT 

The study was conducted in Tokat Zile locations in the 2020-2021 year. In the study, 17 oats 

(Avena sativa L.) genotypes were used as material. The experiment was set up in three 

replications according to the Random Blocks Trial Design. In the research, many yield and 

quality characteristics were examined and significant differences were obtained. If the 

genotypes determined as having high yield and quality in the direction of the obtained data are 

used in Tokat-Zile conditions, the amount and quality of oat production will be increased. In 

addition, it will assist in the selection of parent lines for breeders who want to develop 

varieties in the region. 

Keywords: Genotype, Quality, Yield, Oats 
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GİRİŞ 

İnsan beslenmesi ve hayvan beslenmesi açısından son derece önemli olan yulaf (Avena sativa 
L.) gün geçtikçe artan bir trende sahiptir. Yulaf, 9.4 milyon hektar ekim alanı, 23.1 milyon ton 
üretim miktarı, 245 kg da-1 verim ile dünyada önemli tahıl cinsleri arasında yer almaktadır 
(Anonim, 2021a). Türkiye’de 1.2 milyon dekar alanda 315 bin ton üretim, 278 kg da-1 verim 

olup (Anonim, 2021b), 26 tescilli, 1 üretim izinli yulaf çeşidi bulunmaktadır (Anonim, 
2021c). Son on yıllık yulaf ekiliş alanında yaklaşık %28.2’lik, üretim miktarında ise 

%54.3’lük artış görülmektedir (Anonim, 2021b). İnsanlarda özellikle yaşam standartlarının 
değişmesi doğrultusunda gıda tüketimi ve beslenme alışkanlıklarında meydana gelen 
değişiklikler yulaf tüketimini ön plana çıkarmaktadır. Antioksidan bakımından önemi yüksek 
olan yulafın gluten enteropatisi olan bireylerde yulaf tüketimi sırasında düşük hassasiyet 
sağlaması ve avenin bulundurmasının yanı sıra protein miktarının yüksek olması önemini 
artırmaktadır (Dumlupınar, 2010; Naneli ve Sakin, 2017). Yulaf samanının besleyici 
değerinin yüksek olması süt verimini artırması ve hazmı kolaylaştırması dolayısıyla önemli 
etkiye sahiptirler. Bu sebeple yulaf, tanelerindeki avenin (prolamin) proteinleri bulundurması 
dolayısıyla hayvanların kas gelişiminde önemli bir bitkidir. Hayvan beslenmesi yada insan 

gıdası olarak kullanımı elde edilen talepler doğrultusunda değişiklik gösterse de üretici 
açısından yüksek verim, tüketici açısından istenilen kalite, sanayi açısından işleme sırasında 
proseslere uygun olması istenilen özelliklerdendir (Tamn, 2003; Sarı ve İmamoğlu, 2011). 
Islahçı açısından insan beslenmesinde; protein miktarı, tane verimi, bin tane ağırlığı ve 
hektolitre ağırlığı açısından yüksek değerlere sahip çeşit ıslahı, hayvan beslenmesinde ise 
protein miktarı, hasat indeksi yüksek, yatmaya dayanıklı çeşit ıslahı amaçlanmaktadır (Zutee 

ve Bulbyks, 1996). Tokat ilinde 13.7 bin dekar alanda, 2.8 bin ton üretim gerçekleşmekte 
olup, verim 203 kg da-1 mevcuttur. Zile’de ise, yaklaşık 3 bin da ekim alanı, 650 ton üretim 

miktarı, 217 kg da-1 verim elde edilmiştir (Anonim, 2021b). İnsan yada hayvan beslenmesi 

açısından üretici tercihleri doğrultusunda adaptasyon kabiliyeti verim ve kalitesi yüksek yulaf 
çeşitlerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Yapılan çalışma ile, ülkemizdeki yulaf 
genotiplerinin Tokat-Zile lokasyonunda verim ve kalite kriterleri incelenip uygun, 

performansı yüksek genotiplerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

MATERYAL-YÖNTEM 

Tokat-Zile koşullarında yapılan çalışmada özel ve kamu sektörlerinden temin edilen 17 yulaf 

genotipi kullanılmıştır (Tablo 1). Çalışma alanı düşük seviyede yağışlıdır (Tablo 2). Toprak 

yapısı killi – tınlı bünyede, tuz içeriği düşük, Ph hafif alkali, kireçsiz, potasyum ihtiyacı 
bulunmayan azot ve fosfor ilavesi gereken toprak yapısındadır (Tablo 3). 
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan genotipler ve temin edilen kuruluşlar 

No Genotipler Temin Edildiği Kuruluşlar 

1 Bc Marta BC Institüt Tar. Ür. Oto San ve Tic. Ltd. Şti. 
2 Küçükyayla Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müd. 
3 Kahraman Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müd. 
4 Kırklar Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müd. 
5 Halkalı Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müd. 
6 Alhama Semillas Fito Tarım San. Tic. A.Ş. 
7 Avar Ege Tarımsal Arş. Ens. Müd. 
8 Manas Ege Tarımsal Arş. Ens. Müd. 
9 Kayı Ege Tarımsal Arş. Ens. Müd. 

10 Sarı Ege Tarımsal Arş. Ens. Müd. 
11 Kazan Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
12 Yeniçeri Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
13 Katmerli Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
14 Diriliş Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
15 Seydişehir Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
16 Faikbey Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
17 Fatih Bahri Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 

 
Tablo 2. Tokat-Zile lokasyonu iklim verileri* 

*: Meteoroloji genel müdürlüğü 
 

Tablo 3. Deneme alanı toprak analizi sonuçları* 

Lokasyon Bünye 
Total 
tuz 

pH 
Kireç 
(%) 

P2O5  
(kg da-1) 

K2O  
(kg da-1) 

Org. Mad. 
(%) 

Tokat (Zile) Killi-Tın 0.042 8.01 13.22 3.14 186.50 1.79 

*: Toprak ve bitki besleme laboratuvarı 
 
 

İklim 
Faktörleri Lok. 

Aylar Top./ 
Ort. 

Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Yağış 
(mm) 

Zile 71.2 30.6  40.8 25.2 77.4 46.4 35.0 31.2 17.4  375.2 

Uzun 
Yıllar 39.9 46.9 42.3 37.5 44.1 55.9 57.8 41.0 10.1 375.5 

Ort. 
Sıcaklık 
(

0
C) 

Zile 6.2 5.9  1.1 3.9 7.0 9.2 16.3 18.9 21.2  10.0 

Uzun 
Yıllar 6.8 2.7 0.8 2.2 6.4 11.7 15.9 19.5 22.2 9.8 
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Deneme Deseni, Ekimi, Bakımı ve Hasadı 
Araştırma, Tesadüf Blokları Deneme Deseninde üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Deneme 
Zile lokasyonunda 9.11.2020 tarihinde 20 cm sıra arası mesafede el ile ekimi yapılmış olup, 
ekim sıklığı m2’de 500 bitki olacak şekilde ayarlanmıştır (Peltonen-Sainiou ve ark. 1995). Her 

bir parsel 5 m uzunluğunda 4 sıradan oluşmuş ve aralarında boşluk bırakılmamıştır. 
Denemede Zile lokasyonunda dekara 12 kg N ve 6 kg P2O5 olacak şekilde gübre uygulanıp, 
azotun yarısı ve fosforun ise tamamı ekimle birlikte verilmiş olup, azotun geri kalan kısmı ise 
sapa kalkma dönemi öncesinde verilmiştir. Hasat, parselin başlarından 0.25 m’lik kısımlar 
kenar tesiri olarak atıldıktan sonra geri kalan 3.6 m2’lik alanda, tarımsal ölçüm ve gözlemler 
Dumlupınar (2010) ve Kün (1996)’ün kullandığı yöntemler dikkate alınarak 
yapılmıştır.  İstatistiksel analiz SPSS 17.0 yapılmıştır. 
 

BULGULAR-TARTIŞMA 

Bitki Boyu 

Bitki boyu bakımından yulaf genotipler arasındaki farkın %1 düzeyinde önemli olduğu 
bulunmuştur (Tablo 4). Tokat-Zile lokasyonunda en yüksek bitki boyu Sarı (77.25 cm), en 

düşük bitki boyu Katmerli (68.25 cm) genotiplerinden elde edilmiştir. Araştırıcılar bitki 
boyunun çevresel faktörlerin yanı sıra genetik yapıdan da etkilendiğini, kısa boyluluk ve 
yatmaya dayanıklılığın yulafta hasat kolaylığı sağlaması açısından istenilen özellik olduğunu 
belirtmişlerdir (Kara ve ark., 2007; Buerstmayr ve ark., 2007; Sarı ve ark., 2012). Dumlupınar 
(2010) farklı yulaf genotipleriyle yaptığı çalışmada bitki boyunun 93.6 ile 158.2 cm arasında 
değiştiğini bildirmiştir. 
 
Tane Verimi 

Tane verimi bakımından yulaf genotipleri arasında %1 düzeyinde önemli farklılıklar elde 
edilmiştir (Tablo 5). Tokat-Zile lokasyonunda Faikbey genotipi en yüksek tane verimine sahip 
olup, Alhama genotipinden en düşük tane verimi elde edilmiştir (Tablo 5). Genotipler 

incelendiğinde tane verimleri 268 kg da-1 ile 520 kg da-1 arasında değişiklik göstermiştir 
(Tablo 5). Konu ile ilgili çalışmalarda araştırıcılar tane veriminde çeşitler arasındaki farkın 
önemli olduğunu, çeşitli özelliklerin tane verimine etki ettiğini (Sarı ve ark., 2012; Güngör ve 
ark., 2017), tane verimlerinin 118.0 kg da-1 ile 650.2 kg da-1 arasında farklılık gösterdiğini 
bildirmişlerdir (Iannucci et al., 2011; Kahraman ve ark., 2012; Dumlupınar ve ark., 2016; 
Narlıoğlu, 2016). 
 
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) 
Hektolitre ağırlığı bakımından genotipler arasındaki fark %1 düzeyinde önemlidir (Tablo 6). 

Tokat-Zile lokasyonunda en yüksek hektolitre ağırlığına sahip genotipler; Kahraman, Fatih, 

Kazan genotipleridir. Halkalı, Katmerli, Kayı genotipleri hektolitre ağırlığı düşük 
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genotiplerdir. Yapılan başka bir çalışmada da hektolitre ağırlığı bakımından çeşitler 
arasındaki fark önemli bulunmuştur (İnan ve ark., 2005). Ortalama hektolitre ağırlıklarının 
çeşitlerde 49.2 kg hl-1 ile 52.4 kg hl-1 arasında değiştiği yapılan çalışmalarda belirlenmiştir 
(Sarı ve ark., 2012). 
 
Tablo 4. Tokat-Zile lokasyonunda yapılan çalışmada bitki boyu (cm) verileri 

No Genotipler Bitki Boyu (cm) 

1 Faikbey 75.50 ab** 

2 Seydişehir 74.00 abc 

3 Diriliş 70.00 de 

4 Katmerli 68.25 e 

5 Yeniçeri 74.25 ab 

6 Kazan 72.75 bcd 

7 Sarı 77.25 a 

8 Kayı 73.25 bcd 

9 Manas 74.25 ab 

10 Avar 74.75 ab 

11 Alhama 73.00 bcd 

12 Halkalı 73.75 abc 

13 Kırklar 74.00 abc 

14 Kahraman 73.75 abc 

15 Küçükyayla 76.00 ab 

16 Marta 70.25 cde 

17 Fatih 69.75 de 

**: %1 seviyesinde istatistiki olarak önemlidir. 
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Tablo 5. Tokat-Zile lokasyonunda yapılan çalışmada tane verimi (kg da-1) verileri 

No Genotipler Tane Verimi (kg da-1) 

1 Faikbey 520 a** 

2 Seydişehir 438 b 

3 Diriliş 361 de 

4 Katmerli 279 g 

5 Yeniçeri 328 ef 

6 Kazan 300 fg 

7 Sarı 333 ef 

8 Kayı 435 b 

9 Manas 381 cd 

10 Avar 384 cd 

11 Alhama 268 g 

12 Halkalı 300 fg 

13 Kırklar 324 ef 

14 Kahraman 334 ef 

15 Küçükyayla 269 g 

16 Marta 379 cd 

17 Fatih 405 bc 

**: %1 seviyesinde istatistiki olarak önemlidir. 
 
Tablo 6. Tokat-Zile lokasyonunda yapılan çalışmada hektolitre ağırlığı (kg hl-1) verileri 

No Genotipler Hektolitre Ağırlığı (kg hl-1) 

1 Faikbey 45.3 g** 

2 Seydişehir 49.1 de 

3 Diriliş 48.4 ef 

4 Katmerli 47.2 f 

5 Yeniçeri 50.3 cd 

6 Kazan 51.3 abc 

7 Sarı 48.1 ef 

8 Kayı 47.7 f 

9 Manas 49.4 de 

10 Avar 48.6 ef 

11 Alhama 50.1 cd 

12 Halkalı 47.3 f 

13 Kırklar 50.4 bcd 
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14 Kahraman 52.6 a 

15 Küçükyayla 49.3 de 

16 Marta 50.7 bcd 

17 Fatih 51.9 ab 

**: %1 seviyesinde istatistiki olarak önemlidir. 

SONUÇ  

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Faikbey genotiplerinden en yüksek tane verimi elde 
edilirken, Katmerli, Alhama, Küçükyayla bitki yüksek gruplarda olduğu saptanmıştır. Kalite 

bakımından; Kazan, Kahraman, Fatih genotipleri ön plana çıkmıştır.  
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SAKARYA-TARAKLI LOKASYONUNDA BAZI EKMEKLĠK BUĞDAY (Triticum 

aestivum L.) GENOTĠPLERĠNĠN VERĠM VE KALĠTE PARAMETRELERĠNĠN 
BELĠRLENMESĠ 

DETERMINATION OF THE YIELD AND QUALITY PARAMETERS OF SOME BREAD 

WHEAT (Triticum aestivum L.) GENOTYPES IN SAKARYA-TARAKLI LOCATION 

Dr. Öğr. Üyesi Ġsmail NANELĠ 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 
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ÖZET 

Çalışma 2020-2021 yıllarında Sakarya-Taraklı lokasyonunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
materyal olarak 36 ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotipi kullanılmıştır. Deneme, 
Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada 
birçok verim ve kalite özellikleri incelenmiş olup, önemli farklılıklar elde edilmiştir. Elde 
edilen veriler doğrultusunda verim ve kalitesi yüksek olarak belirlenen ekmeklik buğday 
genotipleri Sakarya-Taraklı koşullarında kullanılırsa, ekmeklik buğday üretim miktarı ve 
kalitesi artırılmış olacaktır. İlave olarak, bölgede çeşit geliştirmek isteyen ıslahçılar için 
ebeveyn hat seçiminde yardımcı olacaktır.  

Anahtar kelimeler: Ekmeklik Buğday, Genotip, Kalite, Taraklı, Verim 

ABSTRACT 

The study was carried out in Sakarya-Taraklı location in 2020-2021. In the study, 36 bread 

wheat (Triticum aestivum L.) genotypes were used as material. The experiment was set up in 

three replications according to the Random Blocks Trial Design. In the research, many yield 

and quality characteristics were examined and significant differences were obtained. If bread 

wheat genotypes, which are determined to have high yield and quality in line with the 

obtained data, are used in Sakarya-Taraklı conditions, the amount and quality of bread wheat 
production will be increased. In addition, it will assist in the selection of parent lines for 

breeders who want to develop varieties in the region. 

Keywords: Bread Wheat, Genotype, Quality, Taraklı, Yield 
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GĠRĠġ 

Buğday, tüm dünyada önemi her geçen gün artan insanların günlük besin ihtiyacını 
karşılamak için üretilen önemli bir kültür bitkisidir. Türkiye’de 56.6 milyon ha alanda 16.5 

milyon ton üretim miktarı, 292 kg da-1 verim elde edilmiştir (Anonim, 2021). Türkiye nüfusu 
2000’li yılı başlarından itibaren önemli bir artış göstermektedir (Naneli ve ark., 2015). 
Genellikle yaygın olarak tüketilen buğday ekmeği yüksek kalori miktarından dolayı ihtiyacı 
karşılaması açısından önemli bir yere sahiptir. Buğdaydan üretilen ürünler ile birlikte ilave 
olarak günlük protein ihtiyacının yüksek bir kısmı karşılanmaktadır. Buğdayın insan ve 
hayvan beslenmesi hususundaki önemi artan nüfus ile talebin karşılanması açısından gün 
geçtikçe daha da artış göstermektedir. Türkiye’de çeşitli faktörlerden dolayı buğday ekim 
alanlarının sınırlanması birim alandan alınacak verim artışının önemini giderek artırmaktadır 
(Mut ve ark., 2005). Arz-talep ve piyasa dengesi düşünüldüğünde üretim miktarı artışının 
sağlanmasında ekim alanı sabit ya da azalış gösterdiği düşünüldüğünde birim alan verim 
artışının sağlanması giderek artan talebin karşılanması için son derece önemlidir. İstenilen 
talebin karşılanamaması durumunda buğday, buğday unu ve buğday unundan yapılan 
ürünlerin fiyatı artış göstererek üreticiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanılan çeşit ve 
çeşidin adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması üretim miktarı ve verimi etkilemektedir. 
Buğday üretimi yapılacak bölgede yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerin seçimi verimi 
yükseltecektir (Cook ve Veseth, 1991). Farklı araştırıcılar buğdayda uygun çeşit ve kaliteli 
tohumluk kullanımı ile verimin yüksek oranlarda artacağını bildirmişlerdir (Kün ve ark., 
1995). Bu nedenle ekimi gerçekleştirilecek bölge koşullarında yüksek verimli ve kaliteli 
genotiplerin belirlenmesi önemlidir. Sakarya’da  101.5 bin dekar ekim alanında 26.2 bin ton 
üretim dekara 258 kg verim elde edilmektedir (Anonim, 2021). Taraklı lokasyonunda 26.8 bin 

dekar ekim alanı, 8.1 bin ton üretim miktarı, 300 kg da-1 verim saptanmıştır. Yapılan 
çalışmalarda araştırıcılar verim ve kalite özellikleri yüksek genotiplerin kullanılmasıyla birim 
alan verimi dolayısıyla üretim miktarının artacağını bildirmişlerdir (Yıldırım ve ark., 2005). 
Yapılan çalışmanın amacı; Sakarya-Taraklı lokasyonunda verim ve kalitesi yüksek ekmeklik 
buğday genotiplerinin belirlenmesi ve ekmeklik buğday üretim miktarı, verim ve kalite artışı, 
tüm kesimlerin taleplerine yanıt verilmesidir. 
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MATERYAL-YÖNTEM 

Sakarya-Taraklı koşullarında yapılan çalışmada özel ve kamu sektörlerinden temin edilen 37 

ekmeklik buğday genotipi kullanılmıştır (Tablo 1). Çalışma alanı düşük seviyede yağışlıdır 
(Tablo 2). Bünye Killi-Tınlı, tuz içeriği düşük, nötr pH, kireçsiz, potasyumca yeterli, azot ve 
fosfor ihtiyacı olan organik madde bakımından zengin toprak yapısındadır (Tablo 3). 

 
Tablo 1. Çalışmada kullanılan genotipler ve temin edilen kuruluşlar 

No Genotipler Temin Edildiği KuruluĢlar 

1 Kate A1 Trakya Tar. Arş. Ens. Müd. 
2 Pehl van Trakya Tar. Arş. Ens. Müd. 
3 Gel bolu Trakya Tar. Arş. Ens. Müd. 
4 Falado Syngenta Tarım Sanay  ve T caret A.Ş. 
5 Flamura 85 Tareks Tar.Ür. A. G. İth.İhr.T c.A.Ş. 
6 Ek z Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
7 Konya 2002 Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
8 Ahmetağa Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 
9 Karahan-99 Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Arş. Ens. Müd. 

10 Dağdaş-94 Bahr  Dağdaş Uluslararası Tar. Araş. Ens. Müd. 
11 Adag o Ata Tohumculuk İşl.San. ve T c.A.Ş. 
12 Krasun a Odeska Yıldız B tk sel Ürünler Tohumculuk ve Tarım San. A.Ş. 
13 Syrena Odeska Yıldız B tk sel Ürünler Tohumculuk ve Tarım San. A.Ş. 
14 M s a Yıldız Tohum 

15 Kenanbey Tarla B tk ler  Merkez Arş.Ens. Müd. 
16 Tosunbey Tarla B tk ler  Merkez Arş.Ens. Müd. 
17 Adana-99 Doğu Akden z Tarımsal Arş.Enst.Müd. 
18 Esper a Tasaco Tarım Sanay  ve T c. Ltd. Şt . 
19 Nusrat Mısır Arş. Ens. Müd. 
20 Bezostaja Mısır Arş. Ens. Müd. 
21 Beşköprü Mısır Arş. Ens. Müd 

22 Kaynarca Mısır Arş. Ens. Müd. 
23 Tah rova Mısır Arş. Ens. Müd. 
24 Ar fbey Mısır Arş. Ens. Müd. 
25 Acar Mısır Arş. Ens. Müd. 
26 Adalı Mısır Arş. Ens. Müd. 
27 Momtch l Mısır Arş. Ens. Müd. 
28 M rsa Mısır Arş. Ens. Müd. 
29 Alada Mısır Arş. Ens. Müd 

30 Hanlı Mısır Arş. Ens. Müd. 
31 Hal s Mısır Arş. Ens. Müd. 
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32 Altuğ Mısır Arş. Ens. Müd. 
33 Kıraç 66 Geç t Kuşağı Tarımsal Arşt. Enst. Müd. 
34 Nac bey Geç t Kuşağı Tarımsal Arşt. Enst. Müd. 
35 Z yabey 98 Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd. 
36 Sarı Mustafa Sarı Tohumculuk 

37 T gre Alfa Toh. Tar. Gıd. İnş. Hay. Paz. San. T c. Ltd. Şt  

 
Tablo 2. Sakarya-Taraklı lokasyonu iklim verileri* 

Ġklim 
Faktörleri 

Lokasyonlar 
Aylar Top./ 

Ort. Kasım Aralık Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Taraklı 22.2 49.6 55.5 35.0 28.7 47.6 41.1 39.3 61.1 380.1 

Uzun Yıllar 28.3 58.9 58.1 40.5 53.2 42.5 59.7 61.1 13.1 415.4 

Taraklı 10.5 4.9 3.6 4.2 6.1 9.7 16.8 20.5 20.6 10.8 

Uzun Yıllar 8.1 3.4 2.5 5.3 7.6 11.1 15.8 19.4 21.6 10.5 

*: Meteoroloji genel müdürlüğü 
 

Tablo 3. Deneme alanı toprak analizi sonuçları* 

Lokasyon Bünye 
Total tuz 
(µS/cm) 

pH 
Kireç 
(%) 

P2O5 

(kg/da) 
K2O 

(kg/da) 

Organik 
Madde 

(%) 

Sakarya 
(Taraklı) 

K ll -Tın 0.011 6.98 7.08 4.13 188.20 1.72 

*: Toprak ve bitki besleme laboratuvarı 
 
Deneme Deseni, Ekimi, Bakımı ve Hasadı 
Araştırmada, kamu kuruluşları ve özel sektörler olmak üzere 37 ekmeklik buğday genotipi 
kullanılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Ekim, Taraklı lokasyonunda 12.11.2020 tarihlerinde sıra arası 20 cm olacak 
şekilde elle yapılmıştır. Ekim sıklığı metrekarede 500 bitki olacak şekilde ayarlanmıştır. Her 
bir parsel 5 m uzunluğunda 4 sıradan oluşmuş ve aralarında boşluk bırakılmamıştır. 
Denemede dekara 10 kg N ve 6 kg P2O5 olacak şekilde gübre uygulanıp, azotun yarısı ve 
fosforun tamamı ekimle birlikte verilmiş olup, azotun geri kalan kısmı ise sapa kalkma 
döneminde verilmiştir. Hasat, parselin başlarından 0.25 m’lik kısımlar kenar tesiri olarak 
atıldıktan sonra geri kalan 3.6 metrekarelik alanda, tarımsal ölçüm ve gözlemler Kırtok ve 
ark. (1988)’ın kullandığı yöntemler dikkate alınarak yapılacaktır. Elde edilen verilerin 
istatistiksel analizleri, MSTATC programı kullanılarak Düzgüneş ve ark. (1987) ile Yurtsever 
(1984)’in bildirdikleri Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun olarak yapılmıştır.  
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BULGULAR-TARTIġMA 

Bitki Boyu 

Bitki boyu bakımından ekmeklik buğday genotipler arasındaki farkın %1 düzeyinde önemli 
olduğu saptanmıştır (Tablo 4). Sakarya-Taraklı lokasyonunda en yüksek bitki boyu Dağdaş 

(116.1 cm), en düşük bitki boyu Adagio (65.2 cm) genotiplerinden elde edilmiştir. Genotip 

farklılıklarına göre bitki boyunun değişiklik gösterdiği yapılan çalışmalarda belirlenmiştir 
(Bilgin ve Korkut, 2005; Partigöç ve ark., 2009; Li ve ark., 2010). 
 
Tane Verimi 

Tane verimi bakımından ekmeklik buğday genotipleri arasında %1 düzeyinde önemli 
farklılıklar elde edilmiştir (Tablo 5). Sakarya-Taraklı lokasyonunda Altuğ genotipi en yüksek 
tane verimine sahip olup, Tosunbey genotipi tane verimi en düşük genotiptir (Tablo 5). 

Genotipler incelendiğinde tane verimleri 426 kg da-1 ile 791 kg da-1 arasında değişiklik 

göstermiştir (Tablo 5). Farklı araştırıcılar tarafından benzer sonuçlar bildirilmiştir (Aydın ve 
ark., 1999). 

 

Hektolitre Ağırlığı (kg hl-1) 

Hektolitre ağırlığı bakımından genotipler arasındaki fark %1 düzeyinde önemlidir (Tablo 6).  

Sakarya-Taraklı lokasyonunda en yüksek hektolitre ağırlığına sahip genotipler; Kenanbey, 

Momtchil, Gelibolu, Beşköprü, Esperia, Tahirova, Falado, Arifbey genotipleridir. Altuğ ve 
Krasunia Odeska genotipleri hektolitre ağırlığı düşük genotiplerdir. Önemli bir kalite 
parametresi olan hektolitre ağırlığı bakımından genotiplere genetik faktörlerin etkisinin yanı 
sıra çevresel faktörlerin de etkisinin önemli olduğu bildirilmiştir (Schuler ve ark., 1994). 

 
Tablo 4. Sakarya-Taraklı lokasyonunda yapılan çalışmada bitki boyu (cm) verileri 

No Genotipler Bitki Boyu (cm) 

1 Sarı Mustafa 92.6 g-m** 

2 Alada 96.2 d-m 

3 M rsa 101.4 b-j 
4 Kaynarca 86.1 l-m 

5 Kate A1 99.4 c-k 

6 Nac bey 102.1 b-ı 
7 Hanlı 103.4 b-h 

8 Acar 108.3 a-d 

9 Ar fbey 87.1 l-m 

10 Pehl van 100.6 b-j 
11 Altuğ 89.4 j-m 

12 Konya 2002 91.8 h-m 

13 Ek z 90.4 ı-m 

14 Flamura 85 87.2 l-m 
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15 Falado 90.6 ı-m 

16 Tah rova 103.7 b-h 

17 Dağdaş 116.1 a 

18 T gre 86.4 l-m 

19 Z yabey 98 85.7 l-m 

20 Esper a 68.1 n 

21 Kıraç 66 112.6 ab 

22 Hal s 87.9 k-m 

23 M s a 106.6 a-e 

24 Beşköprü 97.4 d-l 
25 Bezostaja 104.2 b-g 

26 Nusrat 89.4 j-m 

27 Adana-99 95.7 e-m 

28 Tosunbey 97.3 d-l 
29 Syrena Odeska 111.2 abc 

30 Karahan-99 105.4 a-f 
31 Krasun a Odeska 84.2 m 

32 Adag o 65.2 n 

33 Ahmetağa 89.6 j-m 

34 Gel bolu 85.6 l-m 

35 Momtch l 94.1 f-m 

36 Kenanbey 102.0 b-ı 
37 Adalı 104.1 b-g 

**: %1 seviyesinde önemlidir. 
 
Tablo 5. Sakarya-Taraklı lokasyonunda yapılan çalışmada tane verimi (kg da-1) verileri 

No Genotipler Tane Verimi (kg da-1) 

1 Sarı Mustafa 671 d-g** 

2 Alada 655 e-h 

3 M rsa 596 j-n 

4 Kaynarca 701 b-e 

5 Kate A1 628 g-k 

6 Nac bey 534 o-p 

7 Hanlı 465 t-ü 

8 Acar 512 ö-r 

9 Ar fbey 568 m-o 

10 Pehl van 471 t-ü 

11 Altuğ 791 a 

12 Konya 2002 735 b 
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13 Ek z 625 g-l 

14 Flamura 85 612 h-m 

15 Falado 597 j-n 

16 Tah rova 576 k-o 

17 Dağdaş 696 b-f 

18 T gre 614 h-m 

19 Z yabey 98 596 j-n 

20 Esper a 724 bc 

21 Kıraç 66 681 c-f 

22 Hal s 709 bcd 

23 M s a 452 vy 

24 Beşköprü 697 b-f 

25 Bezostaja 556 n-ö 

26 Nusrat 514 ö-r 

27 Adana-99 495 p-t 

28 Tosunbey 426 y 

29 Syrena Odeska 551 n-ö 

30 Karahan-99 492 p-t 

31 Krasun a Odeska 614 h-m 

32 Adag o 651 e-ı 
33 Ahmetağa 524 o-p 

34 Gel bolu 601 ı-n 

35 Momtch l 467 t-ü 

36 Kenanbey 572 l-o 

37 Adalı 645 f-j 

**: %1 seviyesinde önemlidir. 
 
Tablo 6. Sakarya-Taraklı lokasyonunda yapılan çalışmada hektolitre ağırlığı (kg hl-1) verileri 

No Genotipler Hektolitre Ağırlığı (kg hl-1) 

1 Sarı Mustafa 74 fgh** 

2 Alada 71 ıj 
3 M rsa 73 ghı 
4 Kaynarca 75 efg 

5 Kate A1 78 bcd 

6 Nac bey 77 cde 

7 Hanlı 74 fgh 

8 Acar 76 def 

9 Ar fbey 80 ab 

10 Pehl van 73 ghı 
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11 Altuğ 70 k 

12 Konya 2002 74 fgh 

13 Ek z 71 ıj 
14 Flamura 85 76 def 

15 Falado 79 abc 

16 Tah rova 81 a 

17 Dağdaş 76 def 

18 T gre 75 efg 

19 Z yabey 98 71 ıj 
20 Esper a 79 abc 

21 Kıraç 66 76 def 

22 Hal s 74 fgh 

23 M s a 77 cde 

24 Beşköprü 79 abc 

25 Bezostaja 75 efg 

26 Nusrat 71 ıj 
27 Adana-99 77 cde 

28 Tosunbey 72 hıj 
29 Syrena Odeska 74 fgh 

30 Karahan-99 73 ghı 
31 Krasun a Odeska 70 k 

32 Adag o 76 def 

33 Ahmetağa 75 efg 

34 Gel bolu 79 abc 

35 Momtch l 81 a 

36 Kenanbey 79 abc 

37 Adalı 76 def 

**: %1 seviyesinde önemlidir. 

SONUÇ  

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Altuğ genotiplerinden yüksek tane verimi elde edilirken, 
Tosunbey genotipinden en düşük tane verimi elde edildiği saptanmıştır. Kalite bakımından; 

Arifbey, Falado, Tahirova, Esperia, Beşköprü, Gelibolu, Momtchil, Kenanbey genotipleri ön 
plana çıkmıştır.  
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ÖZET 

Bu araştırma, 2019-2020 yıllarında Adana ili Seyhan ilçesi Yenidam köyünde yürütülmüştür. 
Bu çalışmada Wonderful nar bahçesinde sorun olan yabancı otlar ile mücadelede; el çapa, 
makineli çapa, siyah plastik örtü (malç), çıkış öncesi herbisit (İndaziflam 500 g/L), çıkış 
sonrası herbisit (Glyphosate Isopropylamine 480 g/L) ve entegre mücadele yöntemleri 
uygulanmıştır. Aynı zamanda denemede kontrol parselleri (hiçbir mücadele yöntemi 
uygulanmamıştır) oluşturulmuştur. Denemenin yürütüldüğü alanda ise; 17 farklı familyaya ait 
41 adet yabancı ot türü tespit edilmiştir. Yabancı otlarla 6 farklı mücadele yöntemlerin 
ortalaması hesaplanmış ve yoğunluk skalasına göre tür yoğunluğu; ayrık (Elymus repens L.) 
4.30 adet/m2, topalak (Cyperus rotundus L.) 3.46, kanyaş (Sorghum halapense (L.) Pers.) 
3.34, köpek dişi ayrığı (Cynadon dactylon (L.) Pers.) 2.75, tarla sarmaşığı (Convolvulus 
arvensis L.) 1.09 olarak hesaplanmıştır. Kontrol parsellerinde ise bütün yabancı ot türlerin 
ortalama yoğunluğu 6.31 adet/m2’dir.  

Nar bahçesinde yabancı otlar ile farklı mücadele yöntemlerin uygulandığı parsellerde yabancı 
ot yoğunluğu Kontrol parselleri ile mukayese yapıldığında en az yoğunluğun görüldüğü 
uygulamalardan entegre mücadele yöntemi 1. sırada olup verim miktarı 2.646kg/da, siyah 
plastik yöntemi 2. sırada ve verim 2572.5, çıkış sonrası Glyphosate Isopropylamine yöntemi 
3. sırada ve verim 2499.0, el çapa yöntemi 4. sırada ve verim 2469.6, çıkış öncesi Indaziflam 
yöntemi ise 5. sırada ve verim 2425.5, makineli çapa yöntemi 6. sırada ve verim 2396.1 ve 
Kontrol parsellerinde verim 2058.0 kg/da ile 7. sırada yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Wonderful nar, Yabancı ot, Siyah plastik örtü, El çapa, İndaziflam, 
Glyphosate Isopropylamine, Makineli çapa, Entegre ve Verim 
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The present study was conducted in Yenidam village of Seyhan County of the city of Adana 
in 2019-2020. The hand hoe, machine hoe, black plastic cover (mulch), pre-emergence 
herbicide (Indaziflam 500 g/L), post-emergence herbicide (Glyphosate Isopropylamine 480 
g/L), and integrated control methods were applied in this study in the control against weeds 
causing problems in the Wonderful Pomegranate Garden. No control methods were applied in 
the control plots in the experiment. A total of 41 weed species of 17 different families were 
determined in the field where the experiment was performed. The mean scores of 6 different 
control methods used against weeds were calculated, and the species densities were found to 
be couch grass (Elymus repens L.) 4.30pcs/m2, nutgrass (Cyperus rotundus L.) 3.46, harding 
grass (Sorghum halapense (L.) Pers.) 3.34, bahama grass (Cynadon dactylon (L.) Pers.) 2.75, 
bindweed (Convolvulus arvensis L.) 1.09 according to the density scale. In the control plots, 
the average density of all weed species is 6.31 units/m2. 

When the weed density rates in the plots where different control methods in the pomegranate 
orchard were applied were compared with the control plots, it was found that the integrated 
control method was the 1st among the applications with the least density and with a yield 
amount of 2.646kg/da, the black plastic method was the second with a yield of 2.572.5, post-
emergence Glyphosate Isopropylamine method was the 3rd with a yield of 2.499.0, hand 
hoeing method was the 4th with a yield of 2.469.6, pre-emergence Indaziflam method was the 
5th with a yield of 2.425.5, machine hoeing method was the 6th with a yield of 2.396.1, and the 
Control Plots were the 7th with  a yield of 2.058.0 kg/da. 

Keywords: Wonderful pomegranate, Weeds, Black plastic cover, Hand hoe, Indaziflam, 
Glyphosate Isopropylamine, Machine hoe, Integrated, Yield 

GİRİŞ  

Nar bitkisi Plantea aleminin, Magnoliophyta şubesinin, Magnoliopsida sınıfının, Myrtales 
takımının, Lytraceae familyasının, Punica cinsinin, Punica granatum L. türünde yer 
almaktadır (Anonim, 2011). Punica cinsi ise, Punica granatum L. (kültür narları; ticari narlar; 
meyveleri yenen) ve Punica nana L. (bodur narlar; süs narları; meyveleri yenilemeyen) olmak 
üzere iki türü içerir (Gözlekci, 2007). 
 
Tropik ve subtropik iklim meyvesi olan nar içerdiği zengin vitaminler (A, C), mineraller 
(potasyum, kalsiyum), kalori, karbonhidrat, lif, antioksidant ve polifenolik yönünden insan 
sağlığı için son derece önemli olmasının yanında sofralık tüketimi ve  meyve suyu 
endüstrisinde de kullanılmaktadır. Bunların dışında nar posası ve kabukları ise hayvan yemi 
olarak kullanılmaktadır. 
 
Dünya ülkeleri arasında nar yetiştiriciliği yönünden 10.755.000 ton ile 1. sırada Hindistan, 
3.056.082 ton ile 2. Sırada Çin, 2.803.489 ton ile 3. sırada Vietnam gelirken 600.201 ton ile 
Türkiye 5. sırada yer alır (Anonim, 2019a).  Türkiye’de ise 1. sırada Antalya (130 031 ton), 2. 
sırada Mersin (87 239 ton), 3. sırada Muğla (86 608 ton)  ve 4. sırada Adana (71 066 ton) 
bulunmaktadır (Anonim, 2019b). 
 
Nar danelerinin 100 g’ında %79 su, %18 karbonhidrat, %1.1 protein, %0.9 yağ, danelerin 100 
g’ın da 70 kcal/100 gr enerji bulunur (Turfan, 2008). Nar meyvesi parlak, kırmızı rengini 
antisiyoninlerden almakta ve içeriğindeki fenolik madde insan sağlığı üzerine pozitif etki 
yapmaktadır. Sağlık amaçlı sofralık tüketim miktarı son yıllarda önemli oranda artmıştır. Bu 
tüketim şekillerinin dışında nar şarabı, likörü, sodası ve konservesi yapılmaktadır. Nar taze 
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olarak tüketilmesinin yanı sıra nar pekmezi, nar ekşisi, meyve suyu, konserve, sirke, sitrik 
asit, hayvan yemi üretimi gibi çok çeşitli endüstri kollarında da kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda  çekirdeğinden bitkisel yağ üretilmektedir. Taze olarak tüketilen meyvesi ve meyve 
suyu serinletici etkiye sahip olmakla beraber çeşitli içkilerde ferahlatıcı katkı maddesi olarak 
da kullanılır (Gündoğdu ve ark., 2010). Nar bitkisi kök, gövde, dal, kabuk, çekirdek ve 
meyvelerinde nişasta, mannit, punicin, anthocyanin, polyphenolic, reçineli maddeler, asitler, 
tanenler ve alkaloitler içermektedir. Bunun yanında dünyanın birçok bölgesinde farklı 
kültürlerde şifalı bitki olarak tedavi için de kullanılmaktadır. Nar genel olarak vücudu ve kalbi 
kuvvetlendirmede, ishali, öksürüğü, kabızlığı, mide yanmalarını ve kusmayı kesmede, 
vücuttaki bazı ağrıların giderilmesinde, idrar söktürmede, boğaz, göğüs, akciğer ve mide 
rahatsızlıklarını gidermede kullanılmaktadır. Aynı zamanda tansiyon, ateş düşürücü ve damar 
tıkanıklığını giderici olarak  halk hekimliğinde yıllardan beri kullanılmaktadır. Bunun yanı 
sıra antimikrobiyal, antiparazitik, antiviral ve antikanserojen olarak da kullanılmaktadır (Saleh 
ve ark., 1964; Anesini ve Perez, 1993; Ponce-Macotela ve ark., 1994; Yılmaz ve ark., 1995; 
Zhanag ve ark.,1995; Mavlyanov ve ark., 1997; Gündoğdu ve ark., 2010). 
 
Nar bitkisinin anavatanı Güney Kafkasya, İran, Afganistan, Güney-Batı Asya ile Anadolu ve 
Akdeniz bölgelerini kapsamakta olup ayrıca Çin, Hindistan, Arabistan, Şili, Arjantin, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Meksika’da yetiştiriciliğinin yapıldığı bilinmektedir 
(Özbek, 1977; Gündoğdu ve ark. 2010). Türkiye’de ise son yıllarda narın değerinde ve 
yetiştiriciliğinde önemli bir artış gözlenmekte olup bunun nedenleri arasında ise iklim ve 
toprak koşullarına uyum sağlayabilmesi, çoğaltım kolaylığı, birim alandan yüksek verim elde 
edilmesi ve meyveye erken yatmasıdır. Aynı zamanda kuru hava şartlarına, yarı çöl ve çöl 
iklimine en dayanıklı meyve türü olarak da bilinmektedir (Onur ve Kaşka, 1985). 
 
Tropik ve subtropik iklim meyvesi olan nar yetiştiriciliğinde Dünya’da en çok yetiştirilen 
çeşitler ; Sienevyi, Parfinka, Desertnyi, Angel Red, Sin Pepe, Ariana, Kashmir blend, 
Gissarskii Rozovyi’dir (Anonim, 2021b). Türiye’de en çok yetiştirilen çeşitler ; Hicaznar, 
Fellahyemez, Ekşilik, Ernar, Katırbaşlı, Ekşi Göknar, Lefan, Erdemli, Aşınar ve Silifke 
Aşısıdır (Kurt ve Şahin, 2013). 

Nar yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerin başında yabancı ot, zararlı ve 
hastalıklar gelmektedir. Yabancı otlar kültür bitkileriyle su, besin maddeleri, ışık ve 
allelopatik yönden direk rekabet etmektedir. Nar bahçesinde yabancı otlar su ve besin 
elementi yönünden üstün rekabet gücüne sahiptirler. Aynı zamanda bir çok hastalık ve 
zararlılara ara konukçuluk yaparak da sekonder zararı olabilmektedir (Güncan, 2013). 

Meyve bahçelerinde en önemli sorunlardan biri olan yabancı otlar, ağacın su ve besin 
maddelerine ortak olarak meyve verimi ve kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, hatta birçok 
hastalık ve zararlıya konukçuluk ederek önemli zararlara sebep olmaktadır (Özer ve ark. 
1998). Gerekli mücadelenin yapılabilmesi için yabancı otların biyolojileri, ekolojik istekleri, 
kültür bitkileriyle ilişkileri, ortamdaki yoğunluk ve yaygınlık düzeylerinin bilinmesi 
gerekmektedir (Özer 1993; Özer ve ark. 1998). 

Türkiye’de Gaziantep nar bahçelerinde yapılan çalışma sonucunda 22 familyaya ait 35 
yabancı ot türüne rastlanmıştır. Bahçede birim alanda ortalama yoğunluk ve yaygınlık 
bakımından en önemli türlerin Amaranthus spp., Portulaca oleracea L., Sorghum halapense 
(L.) Pers.,  Setaria viridis (L.) P. Beauv.), Convolvulus arvensis L., Xanthium strumarium L., 
Chenopodium album L., Daucus carota L. ve Ipomoea purpurea L. Roth. olduğunu 
belirlemişlerdir (Muslu ve Tepe, 2015). Akdeniz Bölgesi meyve fidanlıklarındaki yabancı 
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otların türleri, yoğunlukları ve yayılış alanlarını belirlemek amacıyla Adana, Antalya, 
Gaziantep, Hatay, İçel ve Kahramanmaraş’ta yoğunlukta turunçgil olmak üzere kayısı, şeftali, 
erik, Trabzon hurması, ceviz, Antep fıstığı, armut, elma, yenidünya, nar, avokado 
fidanlıklarında yapılan sürveyler sonucunda; C. rotundus L., Poa annua L., C. bursa-pastoris 
(L.)., Poligonum viridis, Lolium multiflorum Lam., A. myosuroides Huds., Roemeria hybrida 
(L.) DC. Atriplex patula L., Amaranthus albus L., Cardaria draba (L.) Devs., E.crus-galli, 
(L.) P.B., C. album L., P. oleracea L., Euphorbia maculata L., S.halepense (L.) Pers., C. 
arvensis L., Digitaria sanguinalis L. Scop., Paspalum paspaloides (Michx.) Scribn. Setaria 
viridis (L.) P.B. türleri saptanmıstır. Adana’da  C. rotundus L., P. annua L., C. bursa-pastoris 
(L). Medik, Antalya’da P. viridis (L.) Desf, L. multiflorum Lam., A. myosuroides, 
Gaziantep’de Roemeria hybrida (L.) D.C., Atriplex patula L., A. albus L., Hatay’da C. 
rotundus, C. dactylon (L.) Pers, C. draba (L.) Desv., Kahramanmaraş’ta E. crus-galli (L.) 
P.B., C. album L., C.draba türlerinin yoğun oldukları belirlenmiştir (Kadıoğlu ve Uluğ, 
1993).  

İran’ın Ardekan ve Meybod ilçelerinde Antep fıstığı ve nar bahçelerinde yapılan çalışmada  
en önemli yabancı ot familyalarını Poacea, Asteraceae ve Fabaceae olup,  C. arvensis L., C. 
album L.,  A. repens L. DC., A. persarum Bioss., S.viridis L. .Beauv., L. rigidum Gaud., P. 
minör Retz. ve C. dactylon (L.) Pers. en önemli ve yoğun türler olarak tespit edilmiştir (Fallah 
Mehrjardı ve ark., 2012). 

Ilıman iklim bölgelerinde meyve bahçelerinde yoğun olan yabancı ot türleri ; C. arvensis L.,  
A. repens (L.) P.B., C. arvense (L.) Scop., S. media (L.) Vill., P. annua L., C. album L., T. 
officinale Web.,  S. vulgaris L., C. dactylon (L.) Pers., A. retroflexus L., E, crus – galli (L.) 
P.B., P. aviculare L., C. bursa-pastoris (L.) Med., D. sanguinalis (L.) Scop., E. canadensis 
L., S. halepense (L.) Pers., E. arvense L., S. nigrum L., P. persicaria L.ve P. maior L. olarak 
belirlenmiştir (Lipecki, 2005). 

Son zamanlarda üretimi artan nar bitkisinin yetiştiriciliğinde en önemli sorunlardan birinin 
yabancı otlar olduğu ve bu alanda az sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmada 
Adana’da nar bahçelerinde sorun olan yabancı ot türlerini, familyalarını ve yoğunluğunu 
belirlemek aynı zamanda farklı mücadele yöntemlerinin verime etkisini araştırmak 
amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalışma 2019-2020 yıllarında Adana ili Seyhan ilçesi Yenidam köyü nar bahçesinde 
yürütülmüştür. Bu araştırmanın materyallerini; wonderful nar, çıkış öncesi herbisit 
(indaziflam), çıkış sonrası herbisit (glyphosate isopropylamine), siyah polietilen örtü, el çapa, 
makineli çapa ve bahçedeki yabancı otlar oluşturmaktadır.  

İklim özelliği 

Araştırmanın yürütüldüğü köy ve ilçe iklimi Akdeniz iklimi olup yazları sıcak ve kurak kışları 
ılık ve yağışlıdır. Bölgede sıcaklık farkı çok az orandadır. Denemenin yürütüldüğü alana ait 
yıllık iklim verileri, Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınmıştır (Anonim, 2021d). 
Araştırmanın yürütüldüğü aylara ait iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Deneme alanının 2019-2020 iklim verileri (Anonim, 2021a) 
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Aylar Ortalama sıcaklık (°C) Ortalama nispi nem (%) Aylık toplam yağış (mm/m2) 

Kasım 18.0 54.8 28.1 

Aralık 12.0 78.3 392.6 

Ocak 9.9 65.5 172.9 

Şubat 10.4 64.3 116.4 

Mart 15.3 67.7 66.8 

Nisan 18.0 70.1 9.0 

Mayıs 23.2 61.2 69.4 

Haziran 24.6 72.8 28.6 

Temmuz 28.8 77.5 - 

Ağustos 29.2 70.4 1.4 

Eylül 29.1 71.4 0.0 

Ekim 25.0 60.3 0.0 

Kasım 16.8 58.6 44.6 

*STA Laboratuarı 

 

Topak özelliği 

Deneme alanın toprak pH 8.1 alkali, potasyum miktarı 876, fosfor miktarı 145, kireç oranı 
16.7, organik madde miktarı 1.98, toprak tuz oranı 0.9 olup toprak yapısı killi tınlıdır. 
Çalışmanın yürütüldüğü arazinin toprak verileri Çizelge 2’ de verilmiştir. 

Çizelge 2. Deneme alanının toprak özellikleri (Anonim, 2019c) 

Analiz Tipi Değerler Durumu 

Fosfor 145 kg/ha Yeterli 

Potasyum 876 kg/ha Çok Yüksek 

Magnezyum 270 kg/ha Çok Yüksek 
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Kalsiyum 23100 kg/ha Çok Yüksek 

Toprak Ph 8,1 Alkali 

Sülfür 1,45 kg/ha Çok Yüksek 

Bor 8,63 kg/ha Çok Yüksek 

Çinko 13,9 kg/ha Yüksek 

Mangan 48 kg/ha Yüksek 

Demir 206 kg/ha Yeterli 

Bakır 20,3 kg/ha Çok Yüksek 

Tuz 0,9 (%) - 

Organik Madde 1,98 (%) Orta 

Kireç 16,7 (%) - 

Yöntem 

Nar deneme alanı; 7 karakterli (el çapası, makineli çapa, siyah plastik örtü, entegre, çıkış 
öncesi indaziflam, çıkış sonrası glyphosate isopropylamine ve kontrol), 3 tekerrürlü olarak ve 
tesadüfi deneme blokları desenine göre oluşturulmuştur. Denemede Wonderful nar çeşidi 
kullanılmış olup, sıra arası 4 m, sıra üzeri 6 m mesafesindedir. Her uygulama parsellerinde 7 
adet nar ağacı bulunmaktadır. Aynı zamanda Kontrol parsellerinde hiçbir mücadele yöntemi 
uygulanmamıştır. Yapılan çalışmada deneme deseni Çizelge 3’de verilmiştir. 10 Şubat 2020 
tarihinde 1. El çapa, 9 Mart 2020 tarihinde 2. El çapa ve 3. El çapa 13 Nisan 2020 tarihinde 
olmak üzere 3 kez uygulanmıştır. 1. Makineli çapa 9 Şubat 2020 tarihinde, 10 Mart 2020 
tarihinde 2. Makineli çapa ve 3. Makineli çapa 12 Nisan 2020 tarihinde olmak üzere toplamda 
3 makineli çapa uygulaması yapılmıştır. 1. İndaziflam çıkış öncesi herbisit uygulaması 12 
Şubat 2020, 2. Çıkış öncesi herbisit 15 Mart 2020 ve 3. Çıkış öncesi herbisit uygulaması 18 
Nisan 2020 tarihinde olmak üzere 3 kez çıkış öncesi uygulama yapılmıştır. Glyphosate 
isopropylamine çıkış sonrası herbisit uygulaması 2 kez yapılmış olup 3 Nisan ve 30 Mayıs 
2020 tarihlerinde uygulanmıştır. Entegre mücadele uygulanan parsellere siyah polietilen örtü 
uygulaması hariç diğer uygulamalardan el çapa 11 Şubat 2020, makineli çapa 3 Mart 2020, 
İndaziflam çıkış öncesi herbisit 8 Mart 2020 ve Glyphosate isopropylamine çıkış sonrası 
herbisit 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanmıştır. Bu araştırmada nar deneme parsellerindeki 
yabancı otların familya ve türleri belirlenmiştir. Tespit edilen yabancı otların Türkçe 
isimlendirmeleri Davis ve ark. (1982) ve Uluğ ve ark. (1993)‘dan yararlanılarak yapılmıştır. 
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Yabancı ot yoğunluğu ise aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır (Güncan, 2001). 

 

Yoğunluk= B/n             

B= Alınan örnekte toplam birey sayısı  

n= Alınan örnek sayısı  

 

Yabancı ot sayımında dar yapraklı yabancı otlar kardeşlenme sayısına göre, geniş yapraklı 
yabancı otlar ise bitki sayısına göre belirlenip sayımı yapılmıştır (Odum, 1983).  Yabancı ot 
yoğunluk skalası Üstüner ve Güncan (2002)’ye göre belirlenmiştir.  

Yoğunluk skalası;  

A. Çok yoğun (ortalama >10)  

B. Yoğun (ortalama 1-10arası)  

C. Orta yoğun (ortalama 0.1-1arası)  

D. Az yoğun (ortalama 0.01-0.1arası)  

E. Nadir rastlanan (ortalama 0.01 den az)  

Çizelge 3. Deneme deseni planı

6 m

Makine
li Çapa

Kontrol El Çapa

Çıkış
öncesi
herbisit

Siyah
plastik

örtü

Makine
li Çapa

Entegre

Kontrol

Siyah
plastik

örtü

El Çapa

Çıkış
sonrası
herbisit

Kontrol

Entegre
Çıkış

sonrası
herbisit

Çıkış
öncesi
herbisit

Çıkış
sonrası
herbisit

Entegre
Makine
li Çapa

Çıkış
öncesi

herbisit

Çıkış
öncesi
herbisit

Siyah
plastik
örtü

4 m
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BULGULAR  

 

Bu araştırma 2019 ve 2020 yıllarında yapılmış ve bulgulara göre  17 farklı familyaya ait 41 
adet yabancı ot türü tespit edilmiştir (Çizelge 4). Çalışma sonucunda belirlenen yabancı ot 
türlerin her birinin familya, tür ve uygulanan mücadele yöntemlerine göre yoğunlukları ayrı 
ayrı hesaplanmıştır. 

Çizelge 4. Deneme alanında  uygulanan mücadele yöntemlerine göre yabancı ot tür 
yoğunluğu  

Yabancı ot 
türleri Latince 

adı 
Familya 

El 
çapası 

Makineli 
çapa 

Siyah 
plastik 

örtü 

Çıkış 
öncesi 
herbisit 

Çıkış 
sonrası 
herbisit 

Entegre Kontrol 
Toplam 
ortalama 

Monokotiledon 

Sorghum 
halepense (L) 
Pers. 

Poaceae 4.60 7.10 0.84 3.82 2.15 1.56 20.54 3.34 

Aegilops 
cylindrica Host. 

Poaceae 0 0.19 0 0.01 0 0 4.28 0.66 

Echinochloa 
crus-galli (L.) 
P.B. 

Poaceae 0.2 1.83 0 2.71 0 0 6.30 0.79 

Phalaris 
canariensis L. 

Poaceae 0.03 0.75 0 2.43 0 0 8.14 0.53 

Elymus repens 
(L.) Gould 

Poaceae 3.33    6.63 2.37 8.12 4.28 1.10 13.74   4.30 

Bromus 
tectorum L. 

Poaceae 0 0.71 0 0.28 0 0 10.83 0.25 

Avena fatua L. Poaceae 0 0.05 0 0.03 0 0 16.82 0.01 

Cynodon 
dactylon (L.) 
Pers. 

Poaceae 3.53 5.72 0.10 3.65 2.18 1.36 10.18 2.75 

Cyperus 
rotundus L. 

Cyperaceae 3.83 4.92 2.48 6.81 1.90 0.85 12.90 3.46 

Alepecurus 
myosurides 
Huds. 

Poaceae 0 0.001 0 0 0 0 15.28 - 

Lolium perenne Poaceae 0 0.02 0 0.05 0 0 11.32 0.01 
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L. 

Dikotiledon 

Xanthium 
strumarium L.  

Asteraceae 0 0.06 0 0.75 0 0 3.54 0.13 

Galium aparine 
L. 

Rubiaceae 0 0.47 0 0 0 0 14.36 0.07 

Erodium 
cicitarium 
L’Her. 

Geraniaceae 0 0.01 0 0 0 0 7.54 0.001 

Convolvulus 
arvensis L. 

Convolvuluceae 0.02 0.92 0.59 3.86 1.15 0 6.83 1.09 

Trifolium spp. Fabaceae 0 0.04 0 0.06 0 0 5.81 0.01 

Malva neglecta 
Wallr. 

Malvaceae 0 0.25 0 0.82 0 0 2.18 0.17 

Capsella bursa-
pastoris (L.) 
Medik 

Brassicaceae 0 0.04 0 0.01 0 0 6.93 0.008 

Senecio vulgaris 
L. 

Asteraceae 0 0.02 0 0.01 0 0 13.82 0.005 

Amaratnhus 
retroflexus L. 

Amaranthaceae 0.001 0.1 0 0.06 0 0 2.56 0.02 

Portulaca 
oleracea L. 

Portulacaceae 0 0.03 0 0.10 0 0 2.90 0.02  

Myagrum 
perfoliatum L. 

Brassicaceae 0 0.18 0 0.08 0 0 3.60 0.04 

Sinapis arvensis 
L. 

Brassicaceae 0 0.82 0 0.06 0 0 10.85 0.14 

Vicia sativa L. Fabaceae 0 0.11 0 0.09 0 0 2.43 0.03 

Thlaspi arvense 
L. 

Brassicaceae 0 0.04 0 0 0 0 11.63 0.006 

Matricaria 
arvense L. 

Asteraceae 0 0.82 0 0.36 0 0 10.23 0.19 

Taraxacum spp. Asteraceae 0 0.65 0 0.08 0.01 0 7.39 0.12 

Solanum nigrum 
L.  

Solanaceae 0 0.71 0 0.57 0 0 2.39 0.21 

Rubus spp. Rosaceae 0.02 0.14 0 0.6 0 0 2.68 0.12 

Silybum Asteraceae 0 0.01 0 0.05 0 0 2.56 0.01 
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Deneme alanında bulunan yabancı ot yoğunlukları mücadele yöntemlerine göre sırasıyla; el 
çapası uygulanan parsellerde (15.53 adet/m2), makine çapası uygulanan parsellerde (33.57 
adet/m2), siyah plastik örtü uygulanan parsellerde (8.85 adet/m2), çıkış sonrası glyphoste 
isopropylamine uygulanan parsellerde (35.71 adet/m2), çıkış öncesi indaziflam uygulanan 
parsellerde (11.64 adet/m2), entegre mücadele uygulanan parsellerde (4.83 adet/m2)  ve  
kontrol parsellerinde (258.71 adet/m2) olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4). 

 

 

 

 

marianum L. 

Raphanus 
raphanistrum L.    

Brassicaceae 0 0.02 0 0.07 0 0 3.15 0.01 

Chandrilla 
juncea L. 

Asteraceae 0 0.18 0 0.06 0 0 2.63 0.04 

Chenopodium 
albüm L. 

Chenopodiaceae 0 0.01 0 0.02 0 0 1.39 0.005 

Fumaria 
officinalis L. 

Papaveraceae 0 0.01 0 0.03 0 0 0.27 0.006 

Tribulus 
terrestris L. 

Zygophyllaceae 0 0.002 0 0.01 0 0 0.52 0.002 

Stelleria media 
(L.) Vill 

Caryophyllaceae 0 0.01 0 0 0 0 0.03 0.001 

Amaranthus 
blioides L. 

Amaranthaceae 0 0.02 0 0.01 0 0 0.03 0.005 

Conyza 
canadensis L. 
Cronquist 

Asteraceae 0 0.01 0 0.04 0 0 0.04 0.008 

Hibiscus 
trionum L. 

Malvaceae 0 0 0 0.01 0 0 0.03 0.001 

Sonchus 
arvensis L. 

Asteraceae 0 0.01 0 0 0 0 0.05 0.001 

Lactuca serriola 
L. 

Asteraceae 0 0.01 0 0.02 0 0 0.04 0.005 

Toplam  15.53 33.57 8.85 35.71 11.64 4.83 258.71 18.57 

Ortalama 
yoğunluk 

 0.37 0.81 0.21 0.87 0.28  0.11 6.3 0.45 
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Deneme alanında uygulanan mücadele yöntemlerine göre en yoğun görülen yabancı ot türleri; 

 

   

 

 

 

Resim 5. Cyperus rotundus L. çiçeği genel görünümü (Anonim, 2018d) 

Resim 1. Convolvulus arvensis L. genel görünümü Resim 2. Cynodon dactylon (L.) Pers. genel görünümü (Anonim, 2018a) 

Resim 3. Sorghum halepense (L.) Pers. çiçeği genel görünümü  

(Anonim, 2018b) 

Resim 4. Elymus repens L. çiçeğinin genel görünümü  

(Anonim, 2018c) 
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Nar yetiştiriciliğinde yabancı otlar ile mücadele yöntemleri 

1. El çapa uygulaması 

El çapa uygulamasında stolon, rizom ve yumru kök yapısına sahip yabancı ot türlerin 
yoğunluğu % 94.1 oranında düşürmüştür. El çapası uygulanan parsellerde yoğun olarak 
rastalanan türler; S. halepense (4.60 adet/m2), C. rotundus (3.83), C. dactylon (3.53), E. 
repens (3.33) yoğun olarak hesaplanmıştır. E. crus-galli (0.2) orta yoğunlukta, C. arvensis 
(0.02) ve P. canariensis (0.03) az yoğun rastlanan türlerdir. S. marianum, R. raphanistrum, C. 
albüm, F. officinalis, C. juncea, L. serriola, T. terrestris, S. media, A. blioides, C. canadensis, 
H. trionum, S. arvensis, P. oleracea, M. perfoliatum, V. sativa, T. arvense, M. arvense , 
Taraxacum spp., S. nigrum, A. cylindrica , B. Tectorum, A. fatua, A. myosurides, Perenne, X. 
strumarium, G. aparine, E. cicitarium, Trifolium spp., M. neglecta, C. bursa-pastoris, 
S.vulgaris  (0 adet/m2) bu türlere karşı el çapası yöntemi %95-100 arasında etkili 
bulunmuştur. Bu mücadele yöntemine göre dekara verim 2469.6 kg/da olarak hesaplanmıştır. 

2. Makineli çapa uygulaması 

Makineli çapa uygulaması yabancı ot türlerinin yoğunluğunu %87.14 oranında düşürmüştür. 
Makineli çapa uygulanan parsellerde birim alandaki yabancı ot tür yoğunluğu; S. halepense 
(7.10 adet/m2), E. repens (6.63), C. dactylon (5.72), C. rotundus (4.92) ve E. crus-galli (1.83) 
yoğun olarak bulunduğu hesaplanmıştır. A. cylindrica (0.19), P. canariensis (0.75), B. 
tectorum (0.71), G. aparine (0.47), C. arvensis (0.92), M. neglecta(0.25),  A. retroflexus(0.1), 
M. perfoliatum (0.18), S. arvensis (0.82), V. sativa (0.11), M. arvense (0.82), Taraxacum spp. 
(0.65), S. nigrum (0.71), Rubus spp. (0.14), C. juncea (0.18) orta yoğun olarak hesaplanmıştır. 
A. fatua (0.05), L. perenne (0.02), X. strumarium (0.06), E. cicitarium (0.01), Trifolium spp. 
(0.04), C. bursa-pastoris  (0.04), S. vulgaris (0.02), P. oleracea (0.03),  T. arvense. (0.04), C. 
album (0.01), F. officinalis (0.01), S. media (0.01), A. blioides (0.02), C. canadensis (0.01), S. 
arvensis (0.01), L. serriola (0.01), S. marianum (0.01), R. raphanistrum (0.02) az yoğun 
olarak hesaplanmıştır. H. trionum (0 adet adet/m2) bu türlere karşı makineli çapa yöntemi 
%95-100 arasında etkili bulunmuştur. Bu mücadele yöntemine göre dekara verim 2396.1 
kg/da olarak hesaplanmıştır.  

3. Siyah plastik örtü uygulaması 

Siyah plastik örtü uygulaması yabancı ot türlerinin yoğunluğunu %96.6 oranında düşürdüğü 
hesaplanmıştır. Siyah plastik örtü uygulamasında nar gövdesinin etrafında ışık gören alanda ; 
C. rothundus (2.48 adet/m2) ve E. repens (2.37) yoğun, S. halepense (0.84) C. arvensis (0.59), 
C. dactylon (0.10) ise orta yoğun olarak hesaplanmıştır. A. cylindrica, E.crus-galli, P. 
canariensis, B. tectorum, A. fatua,A, myosurides, L. Perenne, X.trumarium, G. aparine, E. 
cicitarium, Trifolium spp., M. neglecta, C. bursa-pastoris, S. vulgaris, A. retroflexus, P. 
oleracea, M. perfoliatum, S. arvensis, V. sativa T. arvens, M. arvense, Taraxacum spp., S. 
nigrum, Rubus spp., S. marianum, R. raphanistrum, C. juncea, C. albüm, F. officinalis, T. 
terrestris, S. media, A. blioides C. canadensis, H. trionum, S. arvensis, L. serriola  (0 adet 
adet/m2) bu türlere karşı siyah plastik örtü uygulaması %95-100 arasında etkili bulunmuştur. 
Bu mücadele yöntemine göre dekara verim 2572.5 kg/da olarak hesaplanmıştır.  

4. Çıkış öncesi herbisit uygulaması 

Çıkış öncesi İndaziflam herbisit uygulaması yabancı ot türlerinin yoğunluğunu %86.19 
oranında düşürmüştür. İndaziflam uygulaması yapılan parsellerde; E. repens (8.12 adet/m2), 
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C. rotundus (6.81), S. vulgaris (3.86), S. halepense (3.82), C. dactylon (3.65), E. crus-galli 
(2.71), P. canariensis (2.43) yoğun olarak hesaplanmıştır. B. tectorum (0.28), S. nigrum 
(0.57), Rubus spp. (0.6), P. oleracea (0.10), M. arvense (0.36), X. strumarium (0.75), M. 
neglecta (0.82) orta yoğun olarak hesaplanmıştır. C. bursa-pastoris (0.01), S. vulgaris (0.01), 
A. cylindrica (0.01), A. fatua (0.03), L. perenne (0.05), Trifolium spp. (0.06), A.retroflexus 
(0.06), M. perfoliatum (0.08), S. arvensis (0.06), V. sativa (0.09), Taraxacum spp. (0.08), S. 
marianum (0.05), R. raphanistrum (0.07), C. juncea (0.06), C. albüm (0.02), F. officinalis 
(0.03), T. terrestris (0.01), A. blioides (0.01), C. canadensis (0.04), H. trionum (0.01), L. 
serriola (0.02) az yoğun olarak hesaplanmıştır. A. myosurides, G. aparine, E. cicitarium , T. 
arvense, S. media, S. arvensis (0 adet adet/m2) bu türlere karşı çıkış öncesi İndaziflam herbisit 
yöntemi %95-100 arasında etkili bulunmuştur. Bu mücadele yöntemine göre dekara verim 
2425.5 kg/da olarak hesaplanmıştır. 

5. Çıkış sonrası herbisit uygulaması 

Çıkış sonrası Glyphosate isopropylamine herbisit uygulaması yabancı ot türlerinin 
yoğunluğunu %95.55 oranında düşürdüğü hesaplanmıştır. Meyve bahçelerinde Glyphosate 
isopropylamine uygulaması dar ve geniş yapraklı yabancı otlara önemli oranda etki 
etmektedir. Glyphosate isopropylamine uygulanan parsellerde; E. repens (4.28 adet/m2), C. 
dactylon (2.18), S. halepense (2.15), C. rotundus (1.90) ve C. arvensis (1.15) yoğun olarak 
hesaplanmıştır. Taraxacum spp. (0.01) az yoğun olarak hesaplanmıştır. A. cylindrica, E. crus-
galli, P. canariensis, B. tectorum, A. fatua, A.myosurides, L. perenne, X. strumarium, G. 
aparine, E. cicitarium, Trifolium spp., M. neglecta, C. bursa-pastoris, S. vulgaris, A. 
retroflexus, P. oleracea, M. perfoliatum, Sinapis arvensis, V. sativa, T. arvense, M. arvense, 
S. nigrum, Rubus spp., S. marianum,  R. raphanistrum, C. juncea, C. album, F. officinalis, T. 
terrestris, S. media, A. blioides, C. canadensis, H. trionum, S. arvensis, L. serriola (0 adet/m2) 
bu türlere karşı çıkış sonrası Glyphosate isopropylamine herbisit yöntemi %95-100 arasında 
etkili bulunmuştur. Bu mücadele yöntemine göre dekara verim 2499.0 kg/da olarak 
hesaplanmıştır.  

6. Entegre mücadele uygulaması 

Entegre mücadele uygulaması yabancı ot yoğunluğunu %98.25 oranında düşürdüğü 
hesaplanmıştır. El çapa, makineli çapa, İndaziflam herbisit, Glyphosate isopropylamine 
herbisit uygulamalarının yapıldığı entegre mücadele parsellerinde; S. halepense (1.56 
adet/m2), E. repens (1.10), C. dactylon (1.36) yoğun ve C. rotundus  (0.85) orta yoğun olarak 
hesaplanmıştır. A. cylindrica, E. crus-galli, P. canariensis, B, tectorum, A, fatua, A. 
myosurides, L. perenne,  X. strumarium, G. aparine,  E. cicitarium, C. arvensis, Trifolium 
spp., M. neglecta, C. bursa-pastoris,  S. vulgaris, A. retroflexus, P. oleracea, M. perfoliatum, 
Sinapis arvensis, V. sativa, T. arvense, M. arvense, Taraxacum spp., S. nigrum, Rubus spp., S. 
marianum, R. raphanistrum, C. juncea, C. album, F. officinalis, T. terrestris, S. media, A. 
blioides, C. canadensis, H. trionum, S. arvensis, L. serriola (0 adet adet/m2) bu türlere karşı 
entegre mücadele yöntemi %95-100 arasında etkili bulunmuştur. Bu mücadele yöntemine 
göre dekara verim 2646.0 kg/da olarak hesaplanmış olup en yüksek verim bu uygulamada 
elde edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Adana ili Seyhan ilçesi Yenidam köyü Wonderful nar bahçesinde yabancı ot tür, familya ve 
yoğunluğu belirlenmiştir.  Bu araştırma sonucuna göre deneme alanında 17 farklı familyaya 
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ait 41 adet yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan mücadele yöntemlerine 
göre yabancı ot yoğunluğu yönünden en az yoğunluk entegre mücadele yöntemin uygulandığı 
parsellerde 0.11 adet/m2 olarak gözlenmiştir. Bunu sırasıyla siyah plastik örtü 0.21 ile, çıkış 
sonrası 0.28 ile, el çapa 0.37 ile, makineli çapa 0.81 ile ve çıkış öncesi takip ederek 0.87 
olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada en etkili yöntemler sırası ile; Entegre mücadele, siyah 
plastik örtü, çıkış sonrası herbisit, el çapa, çıkış öncesi herbisit, makinalı çapa uygulaması 
takip etmiştir. 

Muslu ve Tepe (2015) Gaziantep nar bahçelerinde yaptığı çalışma sonucunda 22 bitki ailesine 
ait 35 yabancı ot türüne rastlamışlardır. 2 örnekleme döneminde gerçekleşen çalışma 
neticesinde birim alandaki ortalama yoğunluk ve yaygınlık bakımından en önemli türlerin 
Amaranthus spp., P. oleracea, S. halapense, S. viridis, C. arvensis, X. strumarium, C. album, 
D. carota ve I. purpurea olduğunu belirlemişlerdir. Bizim araştırma sonucuna göre; 17 farklı 
familyaya ait 41 adet yabancı ot tespit edilmiştir. Yoğun olan yabancı ot türleri; S. halapense, 
E. repens, C. rotundus, C. dactylon, C. arvensis olarak belirlenmiştir. Nar bahçelerinde illere 
göre yabancı ot türleri ve yoğunlukları bölgeden bölgeye, bahçeden bahçeye  farklılık 
gösterebilir bu nedenle kısmen farklılıklar görülmüştür.  

Nar bahçelerinde verim ve kalitenin olumsuz etkilenmemesi için hastalık, zararlı ve yabancı 
otlarla mücadele yapılması gerekmektedir. Kitiş ve ark., (2017), yeni tesis mandalina 
bahçesinde 3 yıl süreyle yaptıkları çalışmada iki farklı kalınlıkta polietilen malç, üç farklı 
kalınlıkta malç tekstili, biçme ve herbisit (glyphosate) uygulamaları yapmış olup çalışma 
sonucunda yabancı otlu kontrole oranla biçme uygulaması %23.4, kimyasal mücadele %88.4, 
polietilen malç %99.6 ve malç tekstili uygulamaları %100 oranında yabancı otları kontrol 
etmiştir.  

Glozer ve Ferguson (2011), yaptığı çalışmada yabancı otların sık aralıklarla elle yolunmasını 
veya yüzeysel köklere zarar vermeden çapa yapılmasını önermiştir. Araştırmamızın 
sonucunda yabancı ot türlerinin yoğunluğuna el çapa yöntemiyle %94.1, makineli çapa 
uygulaması ile %87.14 oranında etki sağlanmıştır. Blumenfeld ve ark. (2000) ise nar 
bahçelerinde yabancı otlarla mücadele için toprak işleme tekniklerinin kullanılmasını, bu 
uygulamadan sonuç alınamaması durumunda herbisitlerin tercih edilebileceğini 
bildirmişlerdir. Geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için Triozin ve 2,4 D grubu 
herbisitlerin kullanılabileceğini gerektiğinde ise her iki grubunda kombinasyonu 
yapılabileceğini bildirmiştir. İsrail’deki modern nar bahçelerinde yabancı otların kontrolü için 
yaygın olarak polietilen malç kullanılmaktadır. Kullanılan malçlar toprak nemini korur, su 
tüketimini %20-25 oranında düşürmekte ve de yabancı ot popülasyonunu %26 oranında 
azaltmaktadır (Aulakh ve Sur, 1999; Ravid ve ark., 2004). Burt (2018) Batı Avustralya’da 
genç nar bahçelerinde yabancı otlara karşı uygulanacak glyphosate uygulamasında mevcut 
yabancı otların çoğunu öldüreceğini bildirmiştir. Araştırmamızın sonucunda ise siyah 
polietilen örtü uygulamamızın neticesinde yabancı ot türlerine karşı %96.6 oranında etki 
sağlanmıştır. Aynı zamanda çıkış sonrası herbisit olarak kullanılan Glyphosate 
ısopropylamine  sonucunda yabancı ot türlerine % 95.55 oranında etki sağladığı 
hesaplanmıştır. Yabancı otlarla kimyasal müacadelede 5 D formülü büyük önem taşımaktadır. 
Bunlar; yabancı ot tür teşhisinin doğru yapılması, doğru zamanda ilaçlama, doğru herbisit 
seçimi, doğru yöntemle ilaçlama ve doğru dozda kullanımıdır (Mutlu ve Üstüner, 2017). Bu 
uygulamalarda görülen farklılıklar ve ülkenin coğrafyasına, iklim özelliğine, rakım ve toprak 
özelliklerine bağlı olarak da değişebilir. Yabancı ot türlerinin teşhisi, 
popülasyonlarının,yoğunluk ve yaygınlık düzeylerinin bilinmesi doğru ve gerekli 
mücadelenin yapılabilmesini sağlar (Özer ve ark. 1998; Güncan 2013; Tepe 2014).  
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Bu araştırma sonucunda yabancı otlarla farklı mücadele yöntemlerin verime etkisi 
incelendiğinde en yüksekten en düşüğe sırasıyla entegre mücadele, siyah plastik örtü, çıkış 
sonrası herbisit, el çapa, çıkış öncesi herbisit, makineli çapa yöntemi olmuştur. Hiç bir 
mücadele yöntemin uygulanmadığı kontrol parselinde ise en düşük verim alınmıştır.. 

Yabancı otlar ile 6 farklı mücadele yöntemleri ve kontrol uygulamasından elde edilen 
sonuçlar istatistiki olarak farklı ve önemli bulunmuş olup bu yabancı otlarla mücadelede 
entegre mücadelenin yanı sıra tek başına siyah plastik örtü yönteminin de etkili olduğu tespit 
edilmiştir. 
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ÖZET 
 
Bu araştırma, 2019-2020 yılında Gaziantep ili Nizip ilçesi, Kurucahüyük Köyü Zeytin 
bahçesinde yapılmıştır. Bu çalışmada Nizip Yağlık Zeytin (Olea europaea L.) bahçesinde 
sorun olan yabancı ot türleri, familyası, yoğunluğu, 6 farklı mücadele yöntemleri ve verime 
etkisi araştırılmıştır. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Deneme deseni; El çapa, makinalı çapa, çıkış öncesi herbisit (500 g/l 
Indazıflam), çıkış sonrası herbisit (480 g/l Glyphosate isopropylamin tuzu), Siyah plastik örtü 
(malç) ve Entegre mücadele yöntemlerinden oluşmuştur. Zeytin deneme alanında 14 
familyaya ait 39 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Araştırma alanında uygulanan 6 farklı 
mücadele yöntemlerine göre ortalama yabancı ot yoğunluğu sırasıyla; Ayrık otu (Elymus 
repens L. Gould.) 3.56, Kanyaş (Sorghum halapense L.) 3.34 adet/m², Köpek dişi ayrığı 
(Cynodon dactylon (L.) Pers.) 2.39, Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) 1.98, İngiliz 
çimi (Lolium perenne L.) 1.96, Yabani yulaf (Avena fatua L.) 1.53 adet/m² yoğun olduğu 
hesaplanmıştır. Aynı zamanda kontrol parselinde ise Yabani yulaf (A. fatua L.) 13.89 adet/m², 
Köpek dişi ayrığı (C. dactylon (L.) Pers.) 13.46, Kanyaş (S. halapense L.) 12.80, İngiliz çimi 
(L. perenne L.) 12.63, Ayrık otu (E. repens L. Gould.) 10.83 çok yoğun olarak, Tarla 
sarmaşığı ise (C. arvensis L.) 5.68 adet/m² yoğun olarak hesaplanmıştır.  
Zeytin verimi yönünden Kontrol parselleri ile mukayese yapıldığında; entegre mücadele 
yöntemi 480.25 kg/da ile 1. sırada, siyah plastik yöntemi 467.5 ile 2. sırada, el çapa yöntemi 
465.37 ile 3. sırada, makineli çapa yöntemi 461.12 ile 4. sırada, çıkış sonrası Glyphosate 
Isopropylamine 450.5 ile 5. sırada, çıkış öncesi Indaziflam yöntemi ise 448.37 ile 6. sırada ve 
Kontrol parselleri ise 423.93 kg/da ile 7. sırada yer almıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Zeytin, yabancı ot, yoğunluk, mücadele yöntemleri, verim  
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The present study was conducted in the olive garden of Kurucahüyük Village, Nizip County 
of the city of Gaziantep in 2019-2020. The weed species, family, density, 6 different control 
methods, and the effect of these on yield were investigated in a olive garden (Olea europaea 
L.) in this study. The study was established according to the randomized blocks experimental 
design with 3 replications. The experimental pattern consisted of hand hoe, machine hoe, pre-
emergence herbicide (500 g/l Indaziflam), post-emergence herbicide (480 g/l Glyphosate 
isopropylamine salt), Black plastic cover (mulch), and Integrated control methods. A total of 
39 weed species of 14 families were determined in the olive trial area. According to the 6 
different control methods that were applied in the study area, the mean weed density was 
found to be couch grass (Elymus repens L. Gould.) 3.56, harding grass (Sorghum halapense 
L.) 3.34 pcs/m², bahama grass (Cynodon dactylon (L.) Pers.) 2.39, bindweed (Convolvulus 
arvensis L.) 1.98, ray grass (Lolium perenne L.) 1.96, oat grass (Avena fatua L.) 1.53 pcs/m², 
respectively. In the control plot, oat grass (A. fatua L.) 13.89 pcs/m², bahama grass (C. 
dactylon (L.) Pers.) 13.46, harding grass (S. halapense L.) 12.80, ray grass (L. perenne L.) 
12.63, couch grass (E. repens L. Gould.) 10.83 had the highest intensity, and bind weed was 
(C. arvensis L.) 5.68 pcs/m². 
When compared with the control plots in terms of olive yield, the integrated fight method was 
in the 1st place with 480.25 kg/da, black plastic method was in the 2nd place with 467.5, the 
hand hoe method was in the 3rd place with 465.37, the machine hoeing method was in the 4th 
place with 461.12, the post-emergence Glyphosate Isopropylamine was in the 5th place with 
450.5, the pre-emergence Indaziflam method was in the 6th place with 448.37, and the Control 
plot was the 7th with 423.93 kg/da. 
 
Keywords: Olive, weeds, density, control methods, yield 

 
GĠRĠġ 
 
Dünyanın en eski kültür bitkilerinden olan zeytin; Oleceae familyasının, Olea cinsinin, Olea 
europa türünün, Olea europa ssp. sativa alt türünde yer almaktadır (Kiritsakis ve Markakis, 
1987). Zeytin kışları ılık ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim koşullarında 
yetişebilen tipik Akdeniz bitkisidir (Anonymous,2007). 
 
Zeytin (Olea europaea) insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Zeytin besleyici 
değeri çok yüksek olan bir besindir. Zeytinin içerdiği besin elementleri; su%50-60, yağ %18-
25, protein %1.5-2, selüloz %5, şeker %18, mineral maddeler %1.5, hidrokarbonlar %0.8-1, 
fenolik bileşikler %0.5-0.8 ve tokoferoller %0.3-0.8 bileşimde yer almaktadır (Kiritsakis, 
1998). Zeytin yağlık tüketiminin yanı sıra sofralık, salamura tüketimi de yaygın olan bir 
tarımsal üründür. Zeytin birçok alanda önemli hammadde olarak kullanım imkanına sahip bir 
üründür. Zeytin içeriğinde bulunan besin elementleri; bitkisel protein, yağ, A, C ve E 
vitaminleri, kalsiyum, fosfor, kükürt, klor ve magnezyum gibi mineraller bulunmaktadır. 
Zeytinin yaprağında uçucu yağlar, organik asitler, tanen ve rezin bulunmaktadır. Yaprakları 
ve kabuğu çay halinde kullanılabilir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde oksidanların olumsuz 
etkilerini azalttığı için kan şekeri ve tansiyonu düşürür bu özelliğinden dolayı alternatif tıp 
sektöründe kullanılır. Boya malzemesi olarak halı sektöründe kullanılmıştır. Ağaç dallarından 
kaşık, kepçe, tabak oyuncak yapılarak faydalanılmıştır. Cilltte kimyasal kalıntılar 
bırakmadığından dolayı şampuan, krem, sıvı sabun, katı sabun ve duş jelleri yapılarak 
kozmetik sektöründe kullanılmıştır. Prina, zeytinyağı fabrikalarının bir atığı olup, alternatif 
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bir yakıt olarak dikkate alınıp, geliştirilebilinir. Ayrıca zeytin karasuyu mayalanarak hayvan 
yemi, balık yemi ve biyodizel sektörlerinde kullanılacak bileşenler elde edilmektedir. 
 
Dünya sofralık zeytin üretiminde Ülkelerin Dünyadaki üretim oranı ile İspanya %33,7 üretim 
oranı ile 1.sırada, İtalya %14,7 üretim oranı ile 2.sırada, Yunanistan %11,8 üretim oranı ile 
3.sırada ve Türkiye %9,3 üretim oranı ile 4. Sırada yer almaktadır. (FAO,2016) 
 
Dünya Zeytinyağı üretiminde ülkelerin Dünyadaki üretim oranları ile İspanya %41 üretim 
oranı ile 1.sırada, İtalya %13,1 üretim oranı ile 2.sırada, Yunanistan %9,8 üretim oranı ile 
3.sırada ve Türkiye %5,8 üretim oranı ile 6.sırada yer almaktadır. (IOC,2016) 
 
TÜİK verilerine göre Sofralık Zeytin Üretiminde Manisa 166.775 ton üretim ile 1.sırada, 
Bursa 115.072 ton üretim ile 2. sırada, Aydın 45.179 ton üretim ile 3. sırada yer alırken 
Gaziantep 2.981 ton üretim ile 10. sırada yer almaktadır. Bunun yanında Yağlık Zeytin 
yetiştiriciliğinde; Manisa 187.494 ton üretim ile yine 1. sırada yer alırken Balıkesir 107.916 
ton üretim ile 2. sırada, İzmir 83.861 ton üretim ile 3. sırada ve Gaziantep 53.735 ton üretim 
ile 5. sırada yer almaktadır (TUİK, 2020). 
 
Zeytinin bileşimini etkileyen faktörler arasında; olgunluk derecesi, yetiştirildiği bölge ve çeşit 
bulunmaktadır (Vinha vd., 2005). Tarımsal üretimi arttırmanın birçok yolları vardır. Modern 
tarım tekniklerinin kullanılmasının yanı sıra, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele 
etmek, tarımsal üretimi arttırmanın vazgeçilmez öğeleridir. 
 
Türkiye, tarımsal üretim açısından kendi kendine yeterli ender ülkelerden birisidir. Sahip 
olduğu iklim ve toprak özellikleri nedeniyle, üretilen bitki tür ve çeşitleri açısından da 
oldukça zengindir. Zeytin bitkisi de Türkiye’de yetiştirilen vazgeçilmez bitkilerden birisidir. 

Zeytinin anavatanı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni içine alan Yukarı Mezopotamya ve Güney 
Ön Asya’dır. Dünyada kültürü yapılan alanlara yayılışı üç yoldan olmuştur. Birincisi Mısır 
üzerinden Tunus ve Fas’a, ikincisi Anadolu boyunca Ege adaları, Yunanistan, İtalya ve 
İspanya’ya ve üçüncüsü ise İran üzerinden Pakistan ve Çin’dir. 
 
Son yıllarda yapılan çalışmalarla Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin şeridinde zeytin ağacının 
en alt türüne rastlanmış olması bu yargıyı kesinleştirmektedir. Bu bölgede, türe ait alt 
varyeteleri ve zengin biyolojik çeşitliliğini görmek mümkündür. Zeytin; Akdeniz Bölgesi’nde 
binlerce yıldır üretimi yapılan, insan sağlığı ve beslenmesi yönünden önemli bir bitkidir. 
Akdeniz’deki çoğu medeniyette sembol olarak kullanılmıştır.  
 
Aslında bir meyvedir ve cinsine göre şekli ve rengi değişir. Koyu kahverengi, siyah kül rengi, 
koyu yeşil ya da koyu mor olabilir. Aynı zamanda yumurta şeklinde ya da yuvarlak da olabilir 
(Anonim 2012a). Ağır büyüyen, fakat oldukça uzun yaşayan bir ağaç türüdür. Gövdesi 
çürümeye karşı çok dayanıklıdır. Zeytin ağaçlarında periyodisite görüldüğünden dolayı bir yıl 
fazla bir yıl az ürün verme eğilimindedir. 

Oldukça düşük maliyetle elde edilmektedir. Çoğunlukla zeytinyağı üretimi yapılan bölgelerde 
yer alan fabrikalarda enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz 
bölgesinde yoğun faaliyetlerin konusu olan zeytin bereketin vazgeçilmez sembolüdür. 
Zeytinin bereketi yaprağında, meyvesinde, yağında, çekirdeğinde ve odunundadır. Zeytinin 
önemli bir özelliği de yamaçlara güzellik katması, doğayı korumasındadır (Anonim 2012b). 

Dünyanın birçok bölgesinde yetişse de 900 milyon ağaçtan %98‟i Akdeniz havzasındadır 
(Anonim 2018). Zeytin ağacı soğuğu sevmez, onun içindir ki Akdeniz ikliminin olmadığı 
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karasal iklim özelliği taşıyan bölgelerde zeytin ağacı yetişmez. Hava sıcaklığı çok kısa süreli 
olmak kaydıyla -7 ºC ye kadar düşüş gösterdiğinde direnebilir soğuğa. Fakat süre uzadığında 
ve sıcaklık -7 ºC’nin altına düşmeye başladığında önce gözler, daha sonra somaklar, uç 
sürgünleri, dane, yaprak, ince dal ve dalcıklar, gövde ve turplar sırasıyla zarar görürler. Soğuk 
hava devam ettikçe aşırı yaprak dökümü, kabuk çatlaması, önce ince sonra ise kalın dalların 
ölümü şeklinde devam eder. Soğuğu sevmeyen zeytin ağacı çok aşırı sıcakları da sevmez iyi 
bir sulamayla maksimum 40 ºC’e sıcaklığa dayanabilir. İlk sürgün ile somak oluşumu 
arasında gecen süreçte (Şubat-Mart) sıcaklığın 5-10 ºC arasında bulunması sürgün için çok 
önemlidir. Hava sıcaklığındaki aşırı düşüş ve yükselmeler ürüne zarar verir. Zeytin ağacı için 
en ideal yağış miktarı yıllık 700-800 mm’dir. Yağmur ve sulama danenin büyümesini ve 
sofralık değerine doğrudan etki eder. Zeytin kısmen nemi sevmediği için denizden 1-2 km 
içeriye dikilmesi daha iyidir. Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kısmen denize yakın kısımlarda da 
zeytinlikler bulunmaktadır. Kökleri çok derinlere indiğinden yüzeyde geçirgen olup suyu 
derinde hapseden topraklarda daha verimli olur. Her ne kadar Zeytin ağacının seçici olmadığı 
söylense de ışığı rahat görebileceği kalkerli-kumlu ve derin nemli toprakları sever (Anonim 
2012c).  
 
Türkiye’nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı, ülkemiz 
potansiyeli dikkate alındığında, mevcut sorunların çözüme kavuşturulmasıyla özellikle de 
Avrupa Birliğine katılım sürecinde, tarım sektörümüz için rekabet gücü olan ürünlerden 
biridir.  
 
Zeytin verim ve kaliteyi etkileyen birçok faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında 
hastalık zararlı ve yabancı otlar yer almaktadır. Yabancı otlar, kültür bitkisi alanlarında 
kendiliğinden yetişen önemli oranda verim ve kalite kaybına neden olan bitkilerdir. Yabancı 
otlar su, besin elementleri, ışık yönünden kültür bitkisiyle önemli oranda rekabete girerken 
birçok hastalık ve zararlılara da ara konukçuluk yaparak sekonder zarara neden 
olabilmektedir. Zeytin bahçelerinde yabancı otları farklı mücadele yöntemleri ile kontrol 
etmek mümkündür. Eğer mücadele yapılmadığı takdirde önemli oranda verim ve kalite kaybı 
oluşmaktadır.   
 
Zeytin bahçelerinde yabancı otların büyük bir kısmı, gelişmiş ülkelerde kimyasal mücadele 
sonucu kontrol altına alınmasına rağmen, Afrika ve Asya ülkelerinin çoğunda olduğu gibi az 
gelişmiş ülkelerde insan işgücüne gereksinim duyulmaktadır (Uygur ve ark. 1990). Yabancı 
otlar gübreleme, ilaçlama ve yetiştirilen ürünlerin hasadını zorlaştırdıkları gibi, hasat 
işlemlerini de daha masraflı hale getirebilmektedirler. Yabancı otlar; kalitatif ve kantitatif 
ürün azalmasına, gerekli kültürel işlerin (sürme, hasat vs.) süratle yapılamamasına, ürüne 
karışan zehirli tohumların insanlara ve otlayan hayvanların zehirli yabancı otlarla otlamasıyla, 
insan ve hayvanlarda zehirlenmelere neden olurlar. Çeşitli böcek ve hastalıkların taşınmasına 
ya da konukçuluk yaparak bu hastalık ve zararlıların gelişmelerine, neden olurlar. Yukarıda 
sıralanan tüm bu sebeplerle zeytin üretiminde yabancı ot kontrolü vazgeçilemez tarımsal 
uygulamalar arasında yer almaktadır (Uygur ve ark. 1984, Özer ve ark 1998).  
 
Bütün kültür bitkilerinde olduğu gibi, zeytin tarımında gerektiği şekilde mücadele edilmediği 
takdirde, hastalık ve zararlıların yanı sıra, yabancı otlar da verim ve kaliteyi önemli ölçüde 
azaltabilmektedir. Zeytin ağaçları yaşlandıkça, yabancı otlarla rekabet güçleri de artmaktadır; 
ancak, yaşlı bahçelerde yabancı otlar toprak sıcaklığını düşürerek daha soğuk arazi şartlarına 
sebep olmaktadır. Bu da don zararını artırmakta ve zeytin dal kanseri (Pseudomonas 
savastonoi) için potansiyel oluşturmaktadır. Yabancı otlar nemi de artırmaktadır. Nem artışı 
ağaçları zeytin halkalı leke hastalığı etmeni Spilocaea oleagina enfeksiyonuna daha hassas 
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hale getirmektedir (Elmore ve ark. 2002). Zeytinliklerde sorun olan solgunluk hastalığının 
etmeni Verticillium dahlie‟nin inokulumunun artış ve devamlılığında, dolayısıyla da 
hastalığın yayılmasında yabancı otların çok önemli olduğu ifade edilmektedir. Avena sativa, 
A. fatua, Calendula arvensis, Geranium dissectum, Malva silvestris ve Xanthium strumarium 
konukçu türlerden bazılarıdır (Thanassoulopoulos ve ark. 1981).  
 
Dünyada Zeytin yetiştiriciliğinde görülen yabancı ot türleri; Asparagus officinalis L., 
Hordeum murinum ssp. leporinum, Echinocloa crus-galli (L.) Beauv., C. dactylon (L.) Pers., 
C. arvensis, Poa annua L., Bromus tectorum L., Phalaris canariensis L., Hypochaeris 
radicata L. 1753, Stellaria media L. Vill., Xanthium spp., S. halapense (L.) Pers., 
Chenopodium album L., Solanum nigrum L., Portulaca oleracea L., A. fatua L., Rumex 
acetosella L., Raphanus raphanistrum L., Tribulus terrestris, Polypogon monspeliensis (L.) 
Desf., Amaranthus retroflexus L., Lamium amplexicaule L., Senecio vulgaris  L. (Ferguson ve 
ark., 2019; Pedraza ve ark.,2020). 
 
Türkiyede Zeytin yetiştiriciliğinde görülen yabancı ot türleri; Amaranthus spp., Senecio 
vulgaris  L., Prosopis farcta, Urtica urens L., Xanthium spp., S. halapense L., E. repens L. 
Gould., C. dactylon (L.) Pers., L. perenne L., A. fatua L., C. arvensis L., B. tectorum L., 
Alopecurus myosuroides Huds., Sinapis arvensis L., Capsella bursa-pastoris ( L.) Medik., 
Portulaca oleracea L., Papaver rhoaes L., Chenopodium album L., S. nigrum L., Silybum 
marianum L. Gaertn., B. tectorum L., Cirsium arvense, Matricaria spp. (Tuğrul, 2013; 
Üremiş ve ark., 2003; Anonim, 2017). 

Yabancı otlar ile kimyasal mücadelede; yabancı ot tür teşhisinin doğru yapılması, doğru 
zamanda ilaçlama, doğru herbisit seçimi, doğru dozda kullanımı ve doğru yöntemle ilaçlama 
yapılır ise yabancı otların zararı tamamen engellenebilecektir. (Mutlu ve Üstüner, 2017). 

Yabancı otlar hasadı ve bahçede yapılacak işlemleri zorlaştırmaktadır. Sulama yapılan 
bahçelerde arkları tıkayabilmektedir. Sürümle yapılan yabancı ot mücadelesinde sık sık sürüm 
yapılması ağaçların kök ve gövdelerine zarar verebilir ve dip sürgünlerini artırabilmektedir. 
Gövde ve kök zararlanmalarından dolayı zeytin dal kanseri ve solgunluk riski artmaktadır. 
Hasat sırasında işçiliği artırmaktadır, hasattan birkaç gün önce herbisit uygulanarak hasat 
yapan işçilerin toplama kapasiteleri günde 50-200 kg artırılabilmektedir (Pollastro 1977). 
 
Bu çalışma ile Gaziantep bölgesi Nizip ilçesi zeytin bahçelerinde sorun olan yabancı ot 
familya ve türlerin teşhisi yapılacak, yabancı ot yoğunluğu hesaplanacak aynı zamanda verim 
ve kaliteye etkisi araştırılacaktır.  
 
MATERYAL ve METOD 

Materyal 

Bu çalışmanın materyali olarak Nizip Yağlık Zeytin çeşidi, yabancı otlar, çıkış öncesi (500 
gr/l İndaziflam), Çıkış sonrası herbisit (480 g/l Glyphosate isopropylamin tuzu) El çapa, 
Makineli çapa, Siyah Plastik Örtü (Malç) kullanılmıştır. Bu araştırma 2019-2020 yıllarında 
Gaziantep ili Nizip ilçesi Kurucahüyük köyünde yürütülmüştür. Gaziantep ili Nizip ilçesi 
güneybatısında yer alır. 
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Deneme alanı toprak özellikleri;  
 
Deneme alanı toprak pH 7.37 nötr, toprak derinliği 30 cm, potasyum miktarı 174.6, fosfor 
miktarı 15.343, kireç oranı 6.29, organik madde miktarı 0.83, toprak tuz oranı 0.0518 tuzsuz 
olup toprak yapısı killi tınlıdır. (Çizelge 1) 
 
Çizelge 1. Araştırma alanı toprağının kimyasal özellikleri 

Analiz Tipi Değerler Durumu 
Potasyum(K2O)  174.6 kg/da Çok Yüksek 
Fosfor(P2O5)  15.343 kg/da Çok Fazla 
Kireç  6.29 (%) Orta Kireçli 
Organik Madde  0.83 (%) Çok Az 
Toplam Tuz  0.0518 (%) Tuzsuz 
PH 7.37 (%) Nötr 
Saturasyon  69.63 (%) Killi Tınlı 

(*) Gaziantep Eta Toprak Bitki Analiz Laboratuarı 
 
AraĢtırma Alanı Ġklim Özelliği 
 
Araştırma alanı Akdeniz ve karasal iklim özellikleri arasında geçiş bölgesinde yer alır yıllık 
yağış miktarı 550 mm. civarındadır. Yağışın büyük çoğunluğu kış ve ilkbahardadır. Yaz 
mevsimi tamamen kuraktır. Denemenin yürütüldüğü 2019-2020 yıllarına ait sıcaklık, yağış ve 
nispi nem değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Gaziantep 2019-2020 yılı ortalama iklim değerleri (Anonim,2021) 
 

Metod 
 
Araştırma tesadüf deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak bölünmüş parseller planına göre 
kurulmuştur. 7 parsel olarak kurulmuş alanda her parselde 7 ağaç bulunmaktadır. Kontrol 
parselinde yabancı otlar ile hiçbir mücadele yöntemleri uygulanmamıştır. Zeytin geleneksel 
yönteme göre 7 m sıra arası ve 6 m sıra üzeri mesafesinde dikilmiştir. Zeytinde görülen 
yabancı otlarla mücadelede 6 farklı mücadele yönteminin yabancı ot yoğunluğu üzerine 
etkisini araştırmak için; El çapası, Makineli Çapa, Çıkış öncesi herbisit uygulaması, Çıkış 
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sonrası herbisit uygulaması, Siyah Plastik Örtü (Malç) ve Entegre mücadele yöntemleri 
uygulanmıştır. 
 
Çıkış öncesi=Pre emergence (Indaziflam 500 g/l), Çıkış sonrası=Post emergence (Glyphosate 
isopropylamin tuzu 480 g/l) kullanılmıştır. Yabancı ot ile mücadelede bu farklı uygulamaların 
yanı sıra hiçbir mücadele yöntemlerinin uygulanmadığı kontrol parselleri oluşturulmuştur. 
Yapılan çalışmada deneme deseni Çizelge 3’de verilmiştir. 
 
Çizelge 3. Deneme Deseni Planı 

El çapa 
 
Bu mücadelede birinci uygulama 05.04.2019-2020 tarihinde ikinci uygulama 01.05.2019-
2020 tarihinde ve üçüncü uygulama ise 05.06.2019 tarihinde yapılmıştır.  
 
Makineli çapa 
 
Bu mücadelede birinci uygulama 05.04.2019-2020 tarihinde, ikinci uygulama 01.05.2019-
2020 tarihinde ve üçüncü uygulama 05.06.2019-2020 tarihinde uygulanmıştır. 
 

Siyah Plastik Örtü (Malç)  

26.02.2019-2020 tarihinde yabancı ot çıkışları gözlemlenmeden önce siyah polietilen naylon 
torba ile uygulanmıştır. 

ÇıkıĢ öncesi  

Bu mücadele yönteminde Indaziflam (500gr/lt) uygulaması 05.03.2019-2020 tarihinde toprak 
yüzeyine yabancı otlar çıkmadan önce uygulanmıştır. 

 

ÇıkıĢ sonrası  
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Bu mücadelede Glyphosate isopropylamin tuzu (480 g/l) birinci uygulaması 05.04.2019-2020 
ikinci uygulama 15.05.2019-2020 tarihinde ot çıkışları gözlemlendikten sonra uygulanmıştır. 

Entegre mücadele  

Bu mücadele yönteminde çıkış öncesi herbisit 05.03.2019-2020 tarihinde, el çapa 05.04.2019-
2020 tarihinde, makineli çapa 01.05.2019-2020 tarihinde, çıkış sonrası herbisit 10.06.2019-
2020 tarihinde uygulanmıştır. 

Bu araştırmada yabancı ot yoğunluğu (Güncan,2001) tarafından verilen formüle göre 
hesaplanmıştır.  
 
Yoğunluk= B/n  
B= Alınan örnekte toplam birey sayısı,  
n= Alınan örnek sayısı  
Yabancı ot yoğunluk skalası Üstüner ve Güncan (2002)’ a göre hesaplanmıştır; 
Yoğunluk skalası; 
A. Çok yoğun (ortalama >10)  
B. Yoğun (ortalama 1-10arası) 
C. Orta yoğun (ortalama 0.1-1arası) 
D. Az yoğun (ortalama 0.01-0.1arası) 
E. Nadir rastlanan (ortalama 0.01 den az) 

BULGULAR 

Nizip yağlık zeytin deneme alanı parsellerinde 14 familyadan 39 yabancı ot türüne 
rastlanmıştır. Deneme alanında uygulanan 6 farklı mücadele yöntemine göre yabancı ot 
yoğunluğu ortalaması sırasıyla; E. repens 3.57, S. halapense 3.35 adet/m², C. dactylon 2.40, 
C. arvensis 1.99, L. perenne 1.96, A. fatua 1.53 adet/m² olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4). 
 

Deneme alanında uygulanan mücadele yöntemlerine göre en yoğun görülen yabancı ot türleri;  
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Resim 1: Eylmus repens L. çiçeğinin genel görünümü (Anonim, 2018d)   Resim 2. Sorghum halepense L. genel görünümü (Anonim, 2018g). 

  

 

 
 
 

Resim 3: Cynodon dactylon L. Pers. genel görünümü (Anonim, 
2018e) 

Resim 4: Lolium perenne L. genel görünümü (Anonim, 2009) 

 

Resim 5: Avena fatua L. genel görünümü (Anonim, 2010) 

Resim 6: Convolvulus arvensis L. genel görünümü (Anonim, 2018i) 
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Çizelge 4. Araştırma alanında yabancı otlar ile mücadele yöntemlerine göre yabancı ot yoğunluğu 
(adet/m²)-2019-2020 yılı ortalaması 

Yabancı ot türleri 
Bilimsel adı 

Familya El 
çapa 

Maki
nalı  
Çapa 

Çıkış 
Öncesi 

Çıkış 
Sonra

sı 

Malç 
(Siya

h 
plasti

k 
örtü) 

Enteg
re 

(Malç 
hariç) 

Topla
m 

ortala
ma 

Kontr
ol 

(Uyg
ulama

sız) 

Monokotiledon  
     

 
 

 

Avena fatua Poaceae 0.03 1.41 4.16 3.58 0.0 0.0 1.53 13.89 

Lolium perenne Poaceae 2.35 2.76 3.52 3.14 0 0.0  1.96 12.63 

Elymus repens (L.) 
Gould. 

Poaceae 3.85 4.11 7.52 4.80 1.13  3.57 10.83 

Sorghum halepense 
(L.) Pers. 

Poaceae 3.16 3.62 6.80 5.10 0.98 0.42 3.35 12.80 

Cynodon dactylon Poaceae 2.80 2.91 5.52 2.80 0.35 0 2.40 13.46 

Secale cereale Poaceae 0 0.01 0.01 0 0 0 0.003 0.37 

Bromus tectorum Poaceae 0.06 0.38 0.87 1.25 0 0.10 0.44 11.42 

Alopecurus 
myosuroides 

Poaceae 0.01 0.18 0.21 0.20 0 0 0.1 11.58 

Phalaris spp. Poaceae 0 0.01 0.93 0 0 0 0.16 3.10 

Aegilops cylindrica 
L. 

Poaceae 0.0 0.08 0.23 0.10 0 0 0.07 3.18 

Toplam  12.26 15.47 29.77 20.97 2.46 0.52 13.58 93.26 

Dikotiledon          

Portulaca oleracea 
L. 

Portulacaceae 
 

0.0 0.60 1.08 0.05 0 0.0 0.29 1.13 

Amaranthus 
retroflexus L. 

Amaranthacea
e 

0.02 1.97 0.96 0.74 0 0 0.62 2.90 

Chenepodium 
album L. 

Amaranthacea
e 0.0 0.74 0.96 0.05 0 0 0.29 2.60 

Senecio vernalis Asteraceae 0.0 0.23 0.18 0.01 0 0 0.07 8.26 

Convolvulus 
arvensis L. 

Convolvulace
ae 1.02 1.85 5.15 2.63 1.26  1.99 5.68 

Anthemis arvensis Asteraceae 0.0 0.18 0.49 0.54 0 0 0.2 6.25 

Xanthium 
strumarium L. 

Asteraceae 0.02 0.19 1.58 0.67 0 0 0.41 2.13 

Papaver rhoeas. Papaveraceae 0.0 0.02 0.01 0.0 0 0 0.005 3.52 

Roemeria hybrida Papaveraceae 0.0 0.01 0.0 0.0 0 0 0.001 0.74 

Lamium 
amplexicaule. 

Lamiaceae 0.0 0.03 0.01 0 0 0 0.006 2.45 

Cirsium arvense Asteraceae 0.01 0.12 0.76 0.02 0 0 0.15 3.22 

Vaccaria 
pyramidata 

Caryophyllace
ae 

0.0 0.05 0.51 0 0 0 0.09 1.55 

Polygonum 
aviculare L. 

Polygonaceae 0.02 0.03 0.07 0.09 0 0 0,21 0.83 
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Heliotopium 
europeaum L. 

Boraginaceae 0.0 0.06 0.09 0.01 0 0 0.03 2.45 

Sinapis arvensis L. Brassicaceae 0.0 0.07 0.02 0.32 0 0 0.07 11.56 

Sonchus olerasus L. Asteraceae 0.0 0.02 0.01 0.03 0 0 0.01 3.12 

Thalaspi arvense L. Brassicaceae 0.0 0.01 0.02 0.01 0 0 0.007 4.18 

Capsella bursa-
pastoris (L.) 

Brassicaceae 0.0 0.09 0.12 0.01 0 0 0.04 10.53 

Silybum marianum 
(L.) 

Asteraceae 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0.005 2.80 

Matricaria spp. Asteraceae 0 0.03 0.42 0.01 0 0 0.08 5.47 

Galium aparine L. Rubiaceae 0.0 0.02 0.01 0.0 0 0 0.005 3.27 

Roemeria hybrida 
(L.) 

Papaveraceae 0 0.01 0 0 0 0 0.002 8.60 

Saponaria 
officinalis L. 

Caryophyllace
ae 

0 0.01 0 0 0 0 0.002 1.93 

Amaranthus 
blitoides 

Amaranthacea
e 

0 0.01 0.32 0 0 0 0.06 1.75 

Vicia cracca Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 0.48 

Chrozophora 
tinctoria 

Euphorbiacea
e 

  0.08    0.01 0.97 

Lactuca serriola Asteraceae 0 0 0.05 0 0 0 0.009 0.59 

Tragopogon spp. Asteraceae   0.04    0.007 0.75 

Sophora 
alopecuroides  

Fabaceae 0 0 0.7    0.12 0.79 

Toplam  1.09 6.36 13.65 5.2 1.26 0 4.79 100.5 

Toplam Ortalama  0.34 0.56 1.11 0.67 0.1 0.01 0.47 4.97 

Zeytin deneme alanında; üç el çapa uygulaması sonucunda Secale cereale, Phalaris spp., 
Aegilops cylindrica, Portulaca oleracea, C. album, S. vernalis, Anthemis arvensis, Papaver 
rhoeas, Roemeria hybrida, Lamium amplexicaule, Vaccaria pyramidata, Heliotopium 
europeaum, S. arvensis, Sonchus olerasus, Thalaspi arvense, C. bursa-pastoris, S. marianum, 
Matricaria spp., Galium aparine, Saponaria officinalis, Amaranthus blitoides yoğunluğu 0 
(adet/m2) A. fatua 0.03, B. tectorum 0.06, A. myosuroides 0.01, A. retroflexus 0.02, X. 
strumarium 0.02, Cirsium arvense 0.01 olarak hesaplanmıştır. El çapa yöntemi bu yabancı ot 
türlerine karşı %99-100 oranında başarılı olmuştur. L. perenne 2.35, E. repens 3.85, S. 
halepense 3.16, C. dactylon 2.80, C. arvensis 1.02 (adet/m2), yoğun olarak tespit edilmiştir. S. 
halepense ve E. repens bu yabancı ot türleri stolon kök yapısına sahip olduğundan dolayı el 
çapa mücadele yöntemi bu yabancı ot türünün kontrolünde etkisi düşük kalmıştır. Stolon 
kökler el çapa uygulaması sonrası parçalanarak tekrar toprakta çimlenmiştir. Bu nedenle el 
çapa uygulaması stolon köklü yabancı ot popülasyonunu düşürmede etkisi düşük kalmıştır.  

Zeytin deneme alanında; üç makinalı çapa uygulaması sonucunda Vicia cracca, Lactuca 
serriola, Chrozophora tinctoria, Tragopogon spp. ve Sophora alopecuroides 0 (adet/m2) 
tespit edilmiştir. S. cereale 0.01, Phalaris spp. 0.01, Aegilops cylindrica 0.08, R. hybrida 
0.01, Vaccaria pyramidata 0.05 nadir rastlanan türler olarak tespit edilmiştir. B. tectorum 
0.38, P. oleracea 0,60 orta yoğun olarak tespit edilmiştir. A. fatua 1.41, S. vernalis 0.23, S. 
arvensis 0.07 karşı %97-99 başarılı bulunmuştur. L. perenne 2.76, E. repens 4.11, S. 
halepense 3.62 ve C. dactylon 2.91 (adet/m2) yoğun olarak tespit edilmiştir.  
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Zeytin deneme alanında çıkış öncesi herbisit uygulaması sonucunda S. cereale 0.01, B. 
tectorum 0.87, A. myosuroides 0.21, A. retroflexus 0.96, C. album 0.96, S. vernalis 0.18, 
Anthemis arvensis 0.49, P. rhoeas 0.01, S. arvensis 0.02, C. bursa-pastoris 0.12 gibi yabancı 
otlara karşı çıkış öncesi (Pre emergence) (500g/l Indazıflam) %90-100 etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Bu yabancı ot türleri A. fatua 4.16, (adet/m²), L. perenne 3.52, S. halepense 6.80, 
C. dactylon 5.52 (adet/m2) bu yöntem bahsedilen türlere karşı %47-74 etkili olmuştur. 

Zeytin deneme alanında çıkış sonrası herbisit uygulaması sonucunda S. cereale, Phalaris spp. 
P. rhoeas, R. hybrida, L. amplexicaule, V. pyramidata, yoğunluğu 0 (adet/m²) yabancı ot 
türlerine karşı çıkış sonrası (480 g/l) Glyphosate isopropylamin tuzu, %100 etkili 
bulunmuştur. S. Halepense ve E. repens bu yabancı ot türleri stolon ve yumru kök yapısına 
sahip olduğundan dolayı tekrardan yabancı ot çıkışı gözlenmiştir. Bu nedenle S. halepense 
5.10, E. repens 4.80 (adet/m²), olup bu yöntem bahsedilen türlere karşı %61-62 etkili 
olmuştur. 

Zeytin deneme alanında malç uygulaması sonucunda A. fatua, L. perenne, E. repens, C. 
dactylon, S. cereale, A. myosuroides, Phalaris spp., A. cylindrica, P. oleracea, A. retroflexus, 
C. album, S. vernalis, A. arvensis, X. strumarium, P. rhoeas, R.  hybrida, L. amplexicaule, V. 
pyramidata, Polygonum aviculare, Heliotopium europeaum, S. arvensis, S. olerasus, T. 
arvense, C. bursa-pastoris, Silybum marianum, Matricaria spp., G. aparine, R. hybrida 
yoğunluğu 0 (adet/ m²) olarak hesaplanmıştır. Deneme alanında görülen bütün yabancı otlara 
karşı %99-100 başarı sağlanmıştır.  

Zeytin deneme alanında entegre mücadele uygulaması sonucunda El çapa, makine çapa, çıkış 
öncesi ve çıkış sonrası herbisit uygulaması materyal ve metotta belirtildiği tarihlerde 
yapılmıştır. Bu uygulamalar neticesinde; E. repens, C. dactylon, A. fatua, L. perenne, E. 
repens, S. cereale, A. myosuroides, Phalaris spp., A. cylindrica, P. oleracea, A. retroflexus, C. 
album, S. vernalis, A. arvensis, X. strumarium, P. rhoeas, R. hybrida, L. amplexicaule, V. 
pyramidata, P. aviculare, H. europeaum, S. arvensis, S. oleraceus, T. arvense, C. bursa-
pastoris, S. marianum, Matricaria spp., G. aparine, (0 adet/m²) olup bu yabancı ot türlerine 
karşı %100 etkili bulunmuştur.

SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu araştırma sonucuna göre zeytin bahçesinde görülen yabancı otlara karşı farklı mücadele 
(El çapa, Makinalı çapa, Makinalı ve El çapa, Çıkış öncesi, Çıkış sonrası ve Entegre) 
yöntemleri uygulanmıştır (Çizelge 3). Bu araştırmada yabancı ot yoğunluğunu en yüksek 
oranda etkileyen mücadele yöntemleri sırası ile; Entegre mücadele˃ Siyah plastik örtü ˃ El 
çapa˃ Makinalı çapa˃ Çıkış sonrası herbisit˃ Çıkış öncesi herbisit uygulamasıdır. 

 
Deneme alanında yabancı ot, tür ve yoğunluğu belirlenmiştir. Bu araştırma sonucuna göre 14 
familyaya ait 39 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan mücadele 
yöntemlerine göre yabancı ot yoğunluğu yönünden en az yoğunluk entegre mücadele 
yöntemin uygulandığı parsellerde 0.01 adet/m² olarak gözlenmiştir. Bunu sırasıyla siyah 
plastik örtü 0.1 adet/m²  ile, el çapa 0.34 adet/m²  ile, makineli çapa 0.56 adet/m² ile, çıkış 
sonrası 0.67 adet/m²  ve çıkış öncesi takip ederek 1.11 adet/m² olarak hesaplanmıştır. Bu 
araştırmada en etkili yöntemler sırası ile; Entegre mücadele, siyah plastik örtü, el çapa, 
makinalı çapa, çıkış sonrası herbisit, çıkış öncesi herbisit uygulaması takip etmiştir. 
 
Tuğrul (2013) Bursa ili zeytin bahçelerinde yaptığı çalışmada 30 familyaya ait 81 adet 
yabancı ot türü belirlenmiştir. Bu yabancı otlardan Lolium perenne L. (2.55 bitki/ m2), 
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Chenopodium murale L. (2.53 bitki/ m2), Sonchus asper (L.) Hill var glaucescens (Jordon) 
Ball (2.12 bitki/ m2), Anthemis altissima L. (2.10 bitki/ m2), Rapistrum rugosum (L.) All. 
(1.66 bitki/ m2), Avena barbata L. (1.47 bitki/ m2), Convolvulus arvensis L. (1.31 bitki/ m2), 
Medicago poliforma L. (1.13 bitki/ m2), Hordeum bulbosum L. (1.05 bitki/ m2), Sorghum 
halepense var halepense (1.04 bitki/ m2) türleri il bazında en yoğun 10 tür olarak 
belirlenmiştir. 
 
Yalçın ve ark. 2001-2004 tarihleri arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü, Gemlik çeşidi zeytin parselinde yürütülen çalışmalarında, Marmara Bölgesi zeytin 
bahçelerinde toprak işleme sistemlerinin karşılaştırılarak; morfolojik, pomolojik özellikler, 
her mevsim bahçede iş yapabilme imkânı, toprak özellikleri, ekonomiklik gibi konular 
incelenip, bölge şartlarına en iyi uyan sistemin tespiti amaçlanmıştır. Uygulanan sistemler; 
Geleneksel toprak işlemeli sistem (GİS): Bu sistemde parselin tamamı pulluk, diskaro, 
rototiller vb. aletlerle işlenmiştir. Örtülü üretim sistemi (ÖS): Bu sistemde ağaç altları yabancı 
ot ilaçlarıyla ilaçlanmış ve diğer kısımlar çayır biçme aletleriyle biçilmiştir. Yarı işlemeli 
sistem/Azaltılmış toprak işleme sistemi (YİS): Bu sistemde sıra araları kazayağı, diskaro, 
rototiller vb. aletlerle işlenmiş ve sıra üzerleri yabancı ot ilacıyla ilaçlanmıştır. Örtüsüz ve 
toprak işlemesiz sistem (İS): Bu sistemde parselin tamamı yabancı ot ilacıyla ilaçlanmıştır. 
Varyans analizine göre sonuçlar arasında fark bulunamamıştır. Bu çalışma sonucu dikkate 
alındığında İS; ağaç başına verim, brüt gelir ve brüt kâr bakımından en yüksek değere 
sahiptir. YİS ikinci, GİS üçüncü ve ÖS dördüncü sırada yer almıştır. Meyve et oranı 
bakımından İS ön sıradadır. Bütün sonuçlar dikkate alındığında çalışma sonucu daha 
ekonomik olan İS veya YİS uygulamaları tavsiye edilmektedir. Sonuç olarak zeytin 
bahçelerinde GİS’te yaygın olarak uygulanan pullukla işlemeden vazgeçilmeli ve toprak 
işlemesiz veya azaltılmış toprak işlemeli sistemlere geçilmelidir. 
 
Çalışmamız sonucunda elde edilen yabancı ot türleri ve yoğunluğu diğer illerle benzerlik ve 
yoğunluk benzer bulunmuştur. Bunun nedeni yabancı ot tür ve yoğunluğu, aynı ülke ve iklim 
kuşağında dar bölgede benzerlik gösterebilmektedir. Türkiye’de diğer zeytin yetiştirilen 
bölgelere bakıldığında subtropik iklim kuşağında olup iklim ve coğrafik özellikler benzer 
olması nedeniyle Gaziantep Nizip ilçesinde de benzerlik oranı artmıştır. 
 
Andujar ve ark. Kuzey ve Güney İspanya zeytin bahçelerinde yaptıkları çalışmalarda; Conyza 
canadensis, Diplotaxis erucoides, Diplotaxis virgata, S. Arvensis, Stellaria media, Ecballium 
elaterium, Malva sylvestris, Lolium rigidum, Urtica dioica, U. urens gibi yabancı otların 
sorun olduğunu tespit etmişlerdir. 
 
Hanson ve ark. Kaliforniya zeytin bahçelerinde yaptıkları çalışmalarda; Asparagus officinalis 
L., Hordeum murinum ssp. leporinum, Echinocloa crus-galli (L.) Beauv., C. dactylon (L.) 
Pers., C. arvensis, Poa annua L., Bromus tectorum L., Phalaris canariensis L., Hypochaeris 
radicata L., Stellaria media L. Vill., Xanthium spp., S. halapense (L.) Pers., Chenopodium 
album L., Solanum nigrum L., Portulaca oleracea L., A. fatua L., Rumex acetosella L., 
Raphanus raphanistrum L., Tribulus terrestris, Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 
Amaranthus retroflexus L., Lamium amplexicaule L., Senecio vulgaris  L. gibi yabancı otların 
önemli sorun olduğunu tespit etmişlerdir. 
 
Bu araştırma sonucunda zeytin deneme alanında farklı 6 mücadele yönteminin uygulandığı 
parsellerde 10 yabancı ot türü sayısal olarak farklı ve yoğunluk skalasına göre yoğun 
bulunmuştur. Bu türler; S. halapense, E. repens, C. dactylon, L. perenne, A. fatua, C. 
arvensis, B. tectorum, A. myosuroides, S. arvensis, C. bursa-pastoris dir. Farklı 6 mücadele 
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yöntemlerin yabancı ot yoğunluğu üzerine etkisi mukayese edildiğinde; Entegre mücadele˃ 
malç˃ el çapa˃ makinalı çapa˃ çıkış sonrası herbisit˃ çıkış öncesi herbisitin ise en düşük 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
 
Yabancı otlar ile 6 farklı mücadele yöntemleri ve Kontrol uygulamasından elde edilen 
sonuçlar istatistiki olarak farklı ve önemli bulunmuştur. Entegre mücadele yöntemi istatistiki 
olarak (a) en üst seviyede bulunurken çıkış öncesi herbisit ise (c) seviyesinde olup en düşük 
seviyede bulunmuştur. 6 farklı mücadele yöntemi de Kontrol parselinden farklı ve önemli 
bulunmuştur. 
 
Çalışmamız sonucunda elde edilen yabancı ot türleri ve yoğunluğu diğer ülkelerle kısmen 
benzerlik göstermiş yoğunluk ise farklı bulunmuştur. Bunun nedeni yabancı ot tür ve 
yoğunluğu, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, ilden ile hatta tarladan tarlaya farklılık 
gösterebilmektedir. Dünya ülkeleriyle Gaziantep Nizip iklimi, coğrafyası, rakımı, toprak 
kimyasal yapısı gibi faktörler oldukça farklı olabilmektedir bu nedenle diğer ülkeler ile tam 
benzerlik beklenemez. 
 
Kontrol parsellerinde yabancı ot yoğunluğu Zeytinin vejatatif gelişim periyodunu 
kısaltmasından dolayı fizyolojik olgunlaşma süresini de kısaltmıştır. 

Bu araştırma sonucunda yabancı ot mücadele yöntemlerinin verime etkisi incelendiğinde 
sırasıyla en yüksek verim entegre mücadele uygulamasında 480.25 kg/da, onu takiben siyah 
plastik örtü (Malç) 467.5 kg/da (% 2.65 kayıp), el çapa uygulamasında 465.37 (% 3.09 kayıp), 
makinalı çapa uygulamasında 461.12 kg/da (% 3.98 kayıp), çıkış sonrası herbisit 
uygulamasında 450.5 kg/da (%6.19 kayıp), çıkış öncesi herbisit uygulamasında 448.37 kg/da 
(%6.63 kayıp), kontrolde ise 423.93 kg/da (11.72 kayıp) hesaplanmıştır. 
 
Çalışmamız sonucunda Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla sonuçlarımız benzerlik 
gösterirken dünya ülkeleri ile kıyasladığımızda farklılıklar artış göstermiştir. Yabancı ot tür ve 
yoğunluğu, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, ilden ile hatta tarladan tarlaya farklılık 
gösterebilmektedir. İklim, coğrafya, toprak kimyasal özellikleri gibi faktörler bunları 
etkilemektedir. 
Bu araştırma sonucuna göre zeytin bahçelerinde yabancı otlarla mücadelede en etkili 
yöntemin Entegre yöntem ve ikinci sırada da siyah plastik örtü yöntemin olduğu, hem yabancı 
ot yoğunluğunu düşürmede hem de verim miktarını artırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Fitaz (myo-inositol hexakisphosphate phosphohydrolase), fitat molekülünü inositol ve 

organik fosfata hidrolize eden ve bitkisel kaynaklardan fosfor değerlendirilebilirliğini artıran 

bir enzimdir (Onyango ve ark., 2005). Aynı zamanda bu enzim etkisiyle Ca ve Mg gibi 

mineraller ile bazı iz elementler de serbest kaldıkları gibi emilebilir forma 

çevrilebilmektedirler.  

Fitaz enzimi domuz ve kanatlı rasyonlarında her zaman substratları bulunduğu için rutin 

olarak kullanılmakta ve rasyonlara ilave edilmesiyle, biyoyararlanılabilir fosforu (P) 

ekonomik şekilde sağlanabilmekte ve çevre üzerindeki P yükü azaltılabilmektedir. Aynı 

zamanda fosfor kaynağı da olan hayvansal kökenli protein kaynaklarının yasaklanması, 

yemlerde fitaz enziminin kullanımını hızla artırmıştır. Fitazın 'ekstra fosforik etkileri göz 

önünde bulundurularak, protein/amino asitler ve enerji için fitaz enzimine matriks değerleri 

verilmek suretiyle Ca ve P' ye ek olarak fitaz enzimi kullanımıyla rasyon maliyeti 

düşürülebilmektedir (Shelton ve ark., 2006). 

 

1. FİTAT MOLEKÜLÜ VE ETKİLERİ 

Literatürde fitat, fitin ve fitik asit olmak üzere üç farklı terim kullanılmaktadır:  

Fitat: Fitik asidin (myo-inositol heksafosfat; IP6) karışık tuzu,  

Fitin: Bitkilerde bulunan IP6'nın spesifik olarak potasyum, magnezyum ve kalsiyum içeren 

çökelmiş kompleksi,  

Fitik asit: IP6'nın serbest formudur.  

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 612



                                                     

 

       Figür 1. Fitat molekülünün kimyasal yapısı 

 

Fitat pozitif yüklü besin maddeleri ile şelat oluşturma potansiyeli olan polianyonik bir 

moleküldür. İlk defa 1855’de bitkilerde fosfat depolama rolü olan bir materyal olarak 

bildirilmiştir. Fitat, tohumların çimlenmesi sırasında P rezervuarı olarak görev aldığı için tüm 

bitkisel yem maddelerinde mevcuttur ve bitki tohumlarındaki toplam P'un yaklaşık 2/3’ünü 

oluşturur (Maenz, 2001; Vieira ve ark., 2016). Yem maddelerinin fitat seviyeleri önemli 

ölçüde değişkenlik göstermektedir. Genel olarak bitkilerde 5-25 g/kg düzeylerinde olan fitatın 

1-7 g/kg’ı fitat fosforu şekilde bulunmaktadır. Buğday, arpa, mısır, yulaf, soya ve diğer yağlı 

tohumlardaki fitaz aktivitesi oldukça değişkenlik göstermektedir (Eeckhout ve De Paepe, 

1994; Gibson ve Ullah, 1990). Buğday ve yulaf dışında kalan tahılların önemli bir bölümü 

çok düşük fitaz aktivitesine sahiptir. Özellikle mısır ve soyadaki fitaz aktivitesi pratikte önem 

taşımayacak kadar düşüktür (Tablo 1). Buna karşılık pek çok bakteri, maya ve mantarlarda 

bulunan mikrobiyel fitaz aktivitesi bitkilerdeki aktiviteden yaklaşık %74 daha yüksektir 

(Harland ve Morris, 1995).  

 

Tablo 1. Bazı yem maddelerinin fitat fosfor miktarı ve fitaz aktivitesi 

Yem maddesi Fitat P Fitaz 
aktivitesi 

 % Toplam P % ‘si Ünite/kg 
Tahıllar ve yan ürünleri 
Mısır 0.24 72 15 
Buğday 0.27 69 1193 
Sorgum 0.24 66 24 
Arpa 0.27 64 582 
Yulaf 0.29 67 40 
Buğday kepeği 0.92 71 2957 
Yağlı tohum küspeleri 
Soya küspesi 0.39 60 8 
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Kanola küspesi 0.70 59 16 
Ayçiçeği küspesi 0.89 77 60 
Yerfıstığı küspesi 0.48 80 3 
Pamuk tohumu küspesi 0.84 70  
 

Fitat fosforunun kanatlılarda değerlendirilmesi için, fitatın sindirim sisteminde fitaz enzimi 

tarafından inositol ve inorganik fosfora hidrolize edilmesi gerekir (Sandberg, 2002). 

Kanatlılarda bağırsaklarında brush border membranlarda bulunan endojen (doğal) fitaz 

aktivitesi yetersiz olduğundan (Maenz ve Classen, 1998) fitat fosforu kanatlılar tarafından 

yeterince değerlendirilememektedir (Maenz ve ark., 1999). Kanatlılarda fitat fosforunun 

değerlendirilebilirliği %37-50 arasında oldukça değişkenlik göstermektedir (Roberson ve 

Edwards, 1994). Bununla birlikte aslında fitat-P hakkında büyük bir yanılgı olduğu ileri 

sürülmüştür.  Nitekim, kanatlılarda bağırsak mukozası, kan ve karaciğerde çok etkili 

fitaz/fosfataz aktivitesinin olduğu ve kolaylıkla fitatı inositole defosforile ederek sistemik 

dolaşıma serbest fosfat verebildiği saptanmıştır (Birge ve Avioli, 1981; Maenz ve Classen, 

1998 ve Oshima ve ark., 1964). 

Fitat sindiriminde esas problemin uyumlu endojen enzim eksikliği değil, ince bağırsakta 

substrat çözünürlüğünün zayıf olmasıdır. Bu durum özellikle başta Ca olmak üzere sindirim 

sisteminde katyon konsantrasyonlarına bağlıdır. Rasyonda Ca düzeyinin yaklaşık 5 g/kg'a 

düşürülmesinin, terminal ileuma kadar fitat-P sindirilebilirliğinde %70’den fazla bir artışa 

neden olduğu bildirilmektedir (Harms ve ark., 1962; Nahapetian ve Young, 1980; Nelson ve 

Kirby, 1987; Tamim ve Angel, 2003 ve Tamim ve ark., 2004). Bu durum fitat-P, ince 

bağırsakta çözünür olması koşuluyla kanatlı hayvanlar tarafından sindirilebildiğini 

göstermektedir. 

 

2.1. Fitatların Antinutrisyonel Etkileri 
 

Fitat molekülünün antinutrisyonel özelliğinin temeli şelatları oluşturmalarıdır. Böylece 

protein/amino asit, enerji, kalsiyum ve iz minerallerin değerlendirilebilirliğini 

azaltabilmektedir (Ravindran ve ark., 1995a). 

Fitatların sindirim sisteminde pek çok olumsuz etkileri söz konusudur. Bunlar: 

 Nötral pH’da çözünmeyen tuzlar meydana getiren fitik asit, bağırsaklarda pH 4’de Ca 

(Plumstead, 2008), Zn (Schlegel, 2009) gibi minerallerle bağlanarak bu minerallerin 

ince bağırsakta emilimini azaltmaktadır.  
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 Proteinler ve protein sindiriminde görev alan pepsin ve tiripsin gibi proteolitik 

enzimlerle kompleksler yaparak, protein sindirilebilirliğini azaltabilmektedir. Bağırsak 

pH' si proteinlerin izoelektrik noktasından daha düşük olduğunda, genellikle fitat lizin 

gibi bazik amino asitlerle bağlanmaktadır. İnce bağırsakta sindirilmemiş protein 

miktarının artması sonucu daha fazla hidroklorik asit (HCl) ve pepsin 

salgılanmaktadır.  

 Rasyonda fitat varlığı pankreatik sıvı ve mukus üretimini arttırmaktadır. Mukus 

üretimindeki artışın doğrudan fitattan kaynaklı tahriş edici bir etki veya pepsin ve HCl 

üretimindeki artışa yanıt olarak dolaylı bir etki olabileceği düşünülmektedir.  

 Bağırsaklarda mukus üretiminde artış nedeniyle amino asitlerin endojen kaybını 

artırmaktadır (Cowieson ve ark., 2004).  

 Bütün bunlar bağırsakta amino asit ve mineral akışının artmasına ve Na 

reabsorpsiyonunun azalmasına yol açabilmektedir. Ayrıca membran taşıyıcılarını da 

bozmaktadır (Liu ve ark., 2008).  

 Yem maddelerindeki karbonhidratlarla kompleks oluşturarak yemin metabolik 

enerjisinde azalmaya yol açmaktadır. Ayrıca fitik asit Ca’u bağlamak suretiyle nişasta 

sindiriminde görev alan alfa-amilaz enziminin aktivasyonunu azaltmak suretiyle de 

yemin metabolik enejisini düşürebilmektedir. 

 

Bütün bu olumsuz etkilerinden dolayı kanatlı hayvanlar için bir antinutrisyonel faktör olarak 

kabul edilmektedir. Fitatın antinutrisyonel etkilerini azaltmak için, fitat moleküllerinin 

çözünebilir halde parçalanması gerekmektedir. Bu da sindirim sisteminin düşük pH’ya sahip 

bölümlerinde gerçekleşmektedir. 

Fitatın esas antinutrisyonel etkisi, molekülün altı (IP6) veya beş (IP5) bağlı P birimine 

(Luttrell, 1992) sahip olması durumunda ortaya çıkmaktadır. 

 

1.2. Fitatları Çevre Üzerine Etkileri 

Fitat fosforunun kanatlı hayvanlar tarafından yararlanılamayan kısmı gübre ile dışarı 

atılmaktadır. Topraktaki mikrooganizmalar gübredeki fitatları parçalayarak fosforu toprağa 

serbest bırakmaktadır. Bu durum yer altı ve yüzey sularının fosfor bakımından 

zenginleşmesine ve sonuç olarak su kirliliğine yol açmaktadır. Ayrıca, fitik asite bağlı 

fosforun kanatlı hayvanlar tarafından değerlendirilememesi, rasyona dikalsiyum fosfor gibi 

pahalı inorganik fosfor kaynaklarının ilavesini zorunlu kılarak üretim maliyetlerinin artmasına 

neden olmaktadır. Fitik asitin fosfor dışında; başta bakır ve çinko olmak üzere kobalt, 
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mangan, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi birçok mineral maddeye karşı güçlü bir 

affinitesi bulunmaktadır. Gübre ile dışarı atılan fitat fosforunun yanı sıra fitik asite bağlı çinko 

ve bakır gibi bazı iz minerallerin gübredeki düzeyleri de çevre kirliliği açısından sorun 

yaratmaktadır. 

2. FİTAZ ENZİMİ VE FİTAZ AKTİVİTESİ 

3.1.Fitaz Enzimi 

Fitaz aktivitesi yaklaşık bir asır önce tespit edilmiş (McCollum ve Hart 1908) ve sonrasında 

yapılan çalışmalarla (Nelson ve ark., 1967) onaylanmıştır. Fitaz enzimi geliştirme girişimleri 

1962 yılında Kuzey Amerika'da başlamıştır (Wodzinski ve Ullah, 1996). Hollanda'da P 

kirliliğini sınırlama çabaları ile fitaz enziminin ticari olarak üretimine ise 1991yılında 

başlanmıştır.  

Fitaz enzimleri, fitat molekülünün hidrolizinin başlatıldığı bölgeye bağlı olarak iki kategoriye 

ayrılır. 3-Fitaz (EC 3.1.3.8) tercihen C3 pozisyonundaki P’u serbest bırakırken; 6-Fitaz (EC 

3.1.3.26) miyo-inositol heksafosfat halkasının C6 pozisyonundaki P’u serbest bırakmaktadır. 

Fitatın enzimatik hidrolizi, inositol ve altı inorganik P parçası elde etmek için bir dizi düşük 

miyo-inositol fosfat ester (IP6⇒IP5⇒IP4⇒IP3⇒IP2⇒IP1) üretir. Sonuç olarak; fitatın fitaz 

ile hidrolizi, miyo-inositol monofosfat (IP1) ve beş inorganik P açığa çıkarmaktadır 

(Wodzinski ve Ullah, 1996). 

Fitaz enziminin ilk kullanıldığı 90’lı yıllardan bugüne piyasada bulunan ticari fitaz ürünleri 

önemli ölçüde değişmiştir. Başlarda kullanılan mantar kökenli ürünlerden uzaklaşılırken, daha 

sonra bakteriyel ürünlere doğru bir değişim görülmektedir. Bu yeni ürünler, birim aktivite 

başına daha yüksek seviyelerde P salınımı sağlayabilmekte ve ayrıca rasyonda daha fazla 

fitatı yok edebilmektedir. Bu nedenle, bu ürünler geleneksel olarak kullanılandan daha yüksek 

matriks değerlerine sahiptir. 

Ticaride yaygın olarak kullanılan 3 farklı mikrobiyal fitaz enzimi bulunmaktadır: Aspergillus 

niger’den türetilen 3-fitaz ile Peniophora lycii ve Escherichia coli'den türetilen 6-fitazlardır.  

 

3.2.Fitaz Aktivitesi 

Yem endüstrisinde büyük karmaşa oluşturan ve farklı fitaz kaynaklarının etkinliklerini 

karşılaştırmayı sağlayan fitaz aktivitesinin ölçümü için uluslararası bir standart birimi yoktur. 

Fitaz aktivitesinin tanımlanmış ölçüm birimi, kullanılan substrat konsantrasyonu (sodyum 

fitat), test sıcaklığı ve pH dahil olmak üzere test koşullarına bağlıdır. 1991'de keşfedilen 

Aspergillus niger fitazında fitaz aktivitesi, fitaz ünitesi (FTU) şeklinde ifade edilmiştir.  
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Bir fitaz ünitesi 37 oC sıcaklık ve pH 5.5‘de 1 dakikada Na- fitattan 1 umol inorganik fosforu 

serbest bırakan fitazın aktivitesidir (Engelen ve ark., 1994). Farklı ticari mikrobiyel fitazların 

fitaz aktivitesini belirtmek için FYT, U ve PU dahil olmak üzere bazı kısaltmalar da 

kullanılmaktadır. İn vitro koşullarda belirlenen bu aktiviteler önemli ölçüde benzerdir. 

Bununla birlikte, belirli bir miktar enzimin kullanım etkinliğinin pH, sıcaklık, süre, mineral 

içeriği, çalkalama gibi test koşullarına bağlı olarak değişeceğine dikkat edilmelidir.  

Fitaz enzimleri, yüksek peletleme sıcaklıklarında ( 80°C) termostabilite problemlerinden 

kaçınmak için peletleme sonrası uygulama sistemleri yoluyla kanatlı rasyonlarına granül veya 

sıvı olarak katılabilmektedir. Bununla birlikte, buharla peletlenmeye dayanabilen fitaz 

enzimleri de mevcut olup kullanımlarının çeşitli avantajları söz konusudur (Garrett ve ark., 

2004 ve Wyss ve ark., 1998). 

Fitazın güvenli bir şekilde maksimum düzeyde kullanımı için rasyondaki gerçek fitat-P 

seviyelerinin ve rasyonlardaki değişkenliğin bilinmesi önemlidir.  Sonuçta, dünyadaki en iyi 

fitaz bile ilk etapta orada olmayan mineralleri serbest bırakamaz. Ancak, yem endüstrisinin 

uzun süredir fitat fosforundan yararlanımın artmasına yoğunlaşmasına karşın, fitazın yaptığı 

tek şey, ya da en önemli şey minerallerin salınımı değildir. Fitazlar fitat molekülü üzerinde 

fosforu serbest bıraktığında, fitatın çözünürlüğünü arttırırken, aynı zamanda antinutrisyonel 

etkisini de azaltmaktadır. 

3.2.1. Fitaz Aktivitesini Etkileyen Faktörler 

Fitaz enziminin aktivitesi sıcaklık, pH, nem ve yemdeki kalsiyum miktarı gibi faktörlerden 

etkilenmektedir. 

Sıcaklık: Enzim aktivitesi sıcaklık artışına paralel olarak yükselmekte ve yaklaşık 60oC ‘de 

maksimuma ulaşmaktadır. Fitaz aktivitesi sıcaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterir bu 

itibarla aktivite vücut ısısı olan 37o C ‘de belirlenmektedir. 

pH: Mikrobiyel fitazların optimum aktivitesi pH 2.5 - 5.5  arasında gerçekleşir (Irving, 1980). 

Oysa bitkisel fitazlar için optimum tek bir pH söz konusu olup bu da 4 ve 6’ dır. Buna karşılık 

bazı bitkisel fitazlar için optimum pH ‘nin 7.2 ve 9 olduğu da bildirilmektedir (Scheuermann 

ve ark., 1988). Bitkisel fitazlar genellikle pH 2.5 ‘de irreversibl şekilde inaktive olmaktadır 

(Lantzsch, 1989). 

Nem:Enzim aktivitesi için yeterli miktarda suyun bulunması gerekmektedir. Yemlerdeki su 

miktarı enzim aktivitesi için yeterli olmadığından aktivite ancak yemler alındıktan sonra 

sindirim kanalında başlayabilmektedir. Çalışmalar enzim aktivitesi için minimum su 
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miktarının %25 olduğunu ve maksimum aktivitenin %30 düzeyinde gerçekleştiğini 

göstermiştir. 

Rasyon Kompozisyonu: Fitatın bileşimi, düzeyi ve konumundaki varyasyonun yanı sıra bazı 

yağlı tohumlarda ve tahıllarda endojen fitazın aktivitesi nedeniyle, mikrobiyal fitazın 

etkinliğinde büyük farklılıklar görülebilmektedir (Akter ve ark., 2017). 

Rasyon Mineral İçeriği: Yüksek kalsiyum düzeyi ve pH 6 ‘da Ca ile fitik asit, kalsiyum fitat 

şekline dönüşmekte ve fitaz enzimi fitat molekülünü parçalayamamaktadır. Bu nedenle 

inorganik fosfor ve kalsiyum düzeylerinin optimum sınırlar içerisinde tutulması ve kalsiyum 

ilavesinin fizyolojik sınırların üzerine çıkarılmaması önerilmektedir (Lantzsch, 1989). 

Yapılan çalışmalar fitazın yüksek Ca düzeyine sahip yumurta tavuğu rasyonlarında fitat P 

düzeyini azalttığını göstermiştir (Kahindi ve ark., 2017; Mazzuco ve Bertechini, 2014 ve 

Scheideler ve Sell, 1987). Van der Klis ve ark. (1997), yumurta tavuğu rasyonlarda fitaz 

takviyesi olmaksızın Ca düzeyinin arttırılmasının (30-40 g/kg) fitat P'unun açığa çıkarılmasını 

yaklaşık %33'ten %9'a düşürdüğünü bildirmiştir. Plumstead ve ark. (2008), broyler 

rasyonlarında Ca düzeyinin artırılmasının (4.7g/kg'dan 11.6 g/kg) ileal fitat P 

sindirilebilirliğini doğrusal olarak %71 oranında azalttığını belirtmiştir. 

Ayrıca, kireçtaşı parçacık boyutunun da fitaz aktivitesi üzerinde etkisi olduğu 

düşünülmektedir. İnce kireçtaşında Ca çözünürlüğü daha yüksek olduğundan fitaz etkisini 

azaltabilmektedir (Manangi ve Coon, 2007).  

Ca ve P arasındaki oran ile ilgili olarak, Ca:P oranının arttırılması fitaz aktivitesini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Rasyon Ca:P oranını 2:1'den 1.2:1’e düşürülmesi ile fitaz etkinliğinin 

yaklaşık %16 oranında arttığı belirlenmiştir (Qian ve ark., 1996). 

Plumstead ve ark. (2008), en düşük P atılımı ve en yüksek P retansiyonunu sağlayan  Ca ve 

nonfitat P arasındaki optimum oranın, %0.10, %0.28 ve %0.24 fitat P’ içeren rasyonlar için 

sırasıyla 2.34:1, 2.53:1 ve 2.40:1 olduğunu göstermiştir.  

Abudabos (2012), rasyonda demir düzeyinin artmasının tavuklarda bağırsak fosfataz 

aktivitesini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Ayrıca, Akter ve ark. (2017), yüksek Fe’in 

(100 mg/kg) fitazın etkinliğini inhibe ettiğini ve daha sonra piliçlerin besin madde kullanımını 

ve genel performansını azalttığını belirtmiştir. 

Fitaz Kaynakları: Çeşitli ticari fitazların etkinliği 2.5-4.5 (in vivo) pH aralığında 

değişmektedir. E. coli fitazlar pH 2.5-4.5 aralığında mantar fitazlarından daha aktiftir. Ayrıca, 

farklı pH değerlerindeki fitaz aktivite eğrisi, bakteriyel ekspresyon ve üretim teknolojisi 

nedeniyle çeşitli E. coli fitazları için de farklılık gösterebilir (Dersjant-Li ve ark., 2015; 

Morales ve ark., 2011). 
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Kanatlı Türü: Kanatlı hayvanlarda, mikrobiyal fitaz önce kursakta, daha sonra sindirim 

sisteminin üst kısmında aktivitesini göstermektedir (Akter ve ark., 2017). Truong ve ark. 

(2016), bakteriyel fitazların fitatı parçalaması için sindirim sistemindeki birincil bölgenin 

taşlık olduğunu bildirmiştir.  

Piliçlerde fitazın (100 FTU) etkinliği yumurta tavuklarındakinden daha düşüktür. Yumurta 

tavuklarında fitaz takviyesi olmaksızın soya küspesindeki fitatın parçalanma düzeyi broyler 

piliçlerden daha fazladır. Yumurta tavukları ve broylerler arasındaki fitaza farklı tepki, söz 

konusu hayvanlar arasındaki sindirim içeriğinin pasaj süresi ve bağırsak mikrobiyel dengesi 

(olgunluk) arasındaki farkla ilişkilidir (Leske ve Coon, 1999). Yumurta tavuklarının, piliç ve 

civcivlere kıyasla hem kemik hem de yumurta kabuğu mukavemeti için fitazın ekstra fosforik 

etkisi olduğu düşünülmektedir.  

Myoinositol: Fitaz enzim aktivitesinin myoinositol ile ilişkisi, fitaz ve fitatın etkileri 

konusunda önem arz etmektedir. Bir hekzahidroksisikloheksan izomeri (Holub, 1986) olan 

miyo-inostiol (inositol), hayvan ve bitki dokularında (Clements ve Darnell, 1980) yaygın 

olarak bulunur. Kanatlı ve domuz rasyonlarındaki düzeyi 1.4-6.8 g/kg arasındadır. Söz 

konusu rasyonlarda serbest formda ve inositol içeren fosfolipid olarak bulunabilir. Ancak esas 

olarak inositol heksafosfatın (IP6) bir bileşeni olarak yer alır. Bu nedenle metabolik sürece 

hemen katılma olasılığı daha düşüktür. İnositolün metabolik olarak önemli bir besin maddesi 

olabileceği maya kültürlerinde mezo-inositolün büyümeyi teşvik edici bir etkisini belirleyen 

Eastcott (1928) tarafından ortaya konulmuştur. Daha sonra yapılan çalışmalarda inositolün; 

Farelerde alopesiyi iyileştirdiği (Woolley 1944)  

Yağlı karaciğeri önleyebildiği sıçanlarda büyümeyi iyileştirebildiği (Gavin ve McHenry 1941 

ve Katayama (1997)) 

Tavuklarda büyümeyi teşvik ettiği (Hegsted ve ark., 1941) 

Hindilerde lökosit sayısını arttırdığı (Lance ve Hogan 1948)  

Lipotropik etkisi nedeniyle, süper doz fitazın yağlı karaciğer sendromuna karşı dolaylı bir 

koruyucu etkisi olabildiği ve fitik asidin (IP6) yağlı karaciğer sendromunu önlediği 

(Katayama, 1997 ve Katayama, 1999) gösterilmiştir. 

 

4. KANATLI RASYONLARINDA SÜPER DOZ FİTAZ KULLANIMI 

Süper doz; mevcut P gereksinimini karşılamak amacıyla rasyonlara gerekliolan miktarın 

üzerindeki oranlarda fitaz ilavesidir. Yüksek düzeylerde fitaz dozlarının etkisini gözlemlemek 

amacıyla bildirilen ilk çalışma 950 FTU’dan 7600 FTU’ya kadar artan miktarlarda fitaz 
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eklenmesinin sonucu olarak fitat-P salınımının belirlenmesine ilişkindir (Nelson ve ark., 

1971). Söz konusu çalışmada fitat-P’unun 950 FTU/kg dozda %38.9‘unun, 7.600 FTU/kg 

dozda %94.4‘ünün salındığını ortaya konulmuştur. 

 

Shirley ve Edwards (2003), mısır bazlı rasyonlara 12.000 FTU/kg‘a kadar fitaz takviyesi 

yaparak fitat-P salınımında ikinci dereceden bir artış gözlemlemiştir. Benzer etkiler 10.000 

FTU/kg dozlara kadar yapılan çalışmalar tarafından da doğrulanmıştır (Augspurger ve Baker 

2004; Brana ve ark., 2006; Cowieson ve ark., 2006; Kies ve ark., 2006 ve Pirgozliev ve ark., 

2007). Bu çalışmalar, yüksek dozlarda fitaz kullanmanın avantajlarını açıkça göstermesine 

rağmen, mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Yüksek fitaz dozlarının kullanılmasının 

yararlı etkileri konusunda üç temel mekanizma olabileceği ileri sürülmektedir:  

1. Daha fazla serbestleşmiş fosfat veya P/Ca’un orantılı bir şekilde 

salınımının gerçekleşmesi,  

2. Daha az artık fitat kalması, yani antinutrisyonel etkinin yok edilmesi ve 

daha fazla emilebilir esterlerin üretimi, 

3. Vitamin benzeri/lipotropik etkilerle myoinositol oluşumudur. 

 

Çoğu monogastrik hayvanların rasyonları 2-4 g/kg arasında fitat-P’u içerir. Bu da fitaz 

kullanımı ile olabilecek sindirilmesi olası maksimum miktardır. Yüksek fitaz dozlarına fitat 

sindirilebilirliğinin cevabı fitaz dozu ve rasyon fitat içeriğine bağlı olarak da 1.5-3 gr/kg 

arasında olacaktır.  

 

Tavuk rasyonlarına 12.500FTU/1cg bakteriyel fitaz ilavesi ile karaciğerde E vitamini, A 

vitamini ve koenzim Q10 düzeylerinde önemli artışlar olduğu bildirilmiştir (Karadaş ve ark., 

2010). 

   

Son yıllarda yapılan çalışmalar, rasyona süper dozda ilave edilen yeni nesil fitazlarla protein 

çözünürlüğünün artmasıyla birlikte endojen protein kayıplarını azaltabildiğini, sodyum 

bikarbonatın duodenuma ekskresyonunu azaltabildiğini ve Na/K/ATPaz pompa aktivitesini 

etkilediğini göstermektedir (Cowieson ve ark., 2004; Liu ve ark., 2008 ve Woyengo ve ark., 

2012). Bu biyolojik reaksiyonlar rasyonlara ilave edilen Na ile birlikte Ca miktarının 

azaltılmasına olanak sağlamaktadır. Bu azalma göz önünde bulundurulmazsa, süper doz fitaz 

Na fazlalığına ve yüksek miktarlarda su tüketimine ve ıslak altlık sendromuna sebep 

olabilmektedir. 
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Süper doz fitaz kullanımıyla, fitatın neredeyse tamamen yıkımlanması mümkün 

olmakta ve etlik piliçlerin büyüme performansında ve yem değerlendirilebilirliğinde 

iyileşmelerle ilişkilendirilmektedir. Örneğin; rasyonlarına 1500 FTU/kg 3. Jenerasyon E. coli 

fitaz ilavesi yapılan piliçler, kontrol grubu ve + %0.10 P eklenen rasyonlarla beslenen 

piliçlere oranla daha yüksek performans göstermişlerdir (Walk ve ark., 2013a). 

Performanstaki ve yem değerlendirilebilirliğindeki bu gelişmeler P ihtiyacının 

karşılanmasından daha çok fitatın yıkımlanmasının bir sonucudur.  

Kornegay (2001), fitazdan maksimum etkinin eldesi için 500 ila 1500 FTU/kg’ın 

üzerinde olmasının gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu, süper dozlamayla görülen performans 

iyileşmelerinin fosfordan ayrışan besinlerin bir sonucu olduğu ve P ihtiyacının maksimum 

performans iyileşmelerinin altında bir seviyede ilaveyle karşılandığını desteklemektedir. 

Zeng ve ark. (2014), 1000 ve 20000 FTU/kg içeren rasyonların brüt enerji ve amioasit 

sindirilebilirliğinde iyileştirmelere neden olduğunu bildirmiştir. Shirley ve Edwards (2003), 

etlik piliçlerde 12000 FTU/kg fitaz ilavesinin ME üzerinde ve azot tutulmasında gelişmelere 

yol açtığını bildirmiştir. Bununla birlikte, Cervantes ve ark. (2010), 1050 FTU/kg fitaz 

ilavesiyle enerji veya aminoasit sindirilebilirliği üzerinde hiçbir gelişmeye sebep olmadığını 

bildirmişlerdir. Augspurger ve Baker (2004), performans iyileşmelerinin enerji ve aminoasit 

sindirilebilirliğindeki değişimin sonucu olduğu teorisiyle çelişerek, 10000 FTU/kg ile 

beslenen piliçlerde protein değerlendirilebilirliğinde hiçbir değişiklik gözlenmediğini 

belirtmişlerdir. 

Süper doz fitazın etkisi daha fazla fitatı parçalanması, besin madde mevcudiyetini 

iyileştirmesi ve muhtemelen vitamin benzeri/lipotropik etkileri olan myo-inositol açığa 

çıkarmasıdır.(Pirgozilev ve ark. 2011 ve Shirley ve ark. 2003). Pieniazek ve ark. (2017) 

yüksek düzeylerde (2,000 U/kg) fitazın, konvansiyonel dozlara (500 FTU/kg) göre amino asit 

sindirilebilirliğini daha fazla iyileştirdiğini, yem tüketiminde %9.1 artışla, 142 g daha fazla 

canlı ağırlıkla sonuçlandığını bildirmiştir. Cowieson ve ark. (2006) fitazın düşük P içerikli 

rasyonlara 150 FTU/kg’den 24.000 FTU/kg’e kadar logaritmik olarak artan düzeylerde 

ilavesinin besin madde değerlendirilebilirliği, yem tüketimi ve canlı ağırlıkta daha fazla 

iyileşmeye yol açtığını tespit etmişlerdir. 

5. SONUÇ 

Fitaz, 30 yılı aşkın bir süredir kanatlı ve domuzların beslemesine dahil etmek amacıyla ticari 

olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır. Fitaz enzimi öncelikle bitkilerdeki fosforun (P) söz 

konusu hayvanlar tarafından değerlendirilebilirliğinin artırılması ve hayvansal üretimin P 
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atılımına bağlı olarak çevreye olan zararlı etkisini azaltmak amacıyla dikkat çekmiştir. 

Bununla birlikte günümüzde rasyon bileşenlerinin artan maliyetlerini azaltmaya yarayan bir 

araç olarak da kullanılmaktadır. Fitazlar her ne kadar yemlerdeki mineraller (Ca, Na) ve 

aminoasitler gibi besin maddeleri ile yemin enerjisini açığa çıkarsa da maliyetin azalmasını 

sağlayan esas unsur P salınımıdır. Rasyonun normal bir bileşeni haline gelmekle birlikte fitaz 

kullanımına ilişkin rasyona ve yemlerin fitat düzeylerine bağlı olarak hala birtakım endişeler 

bulunmaktadır. Fitazın daha etkili kullanımı ve süper doz kullanımı gibi stratejiler enzimin 

maliyetine ve rasyondaki değerlendirilebilir P kaynaklarına bağlı olarak maliyette tasarruf 

sağlayabilmektedir. Bu tür stratejiler uygulandığında rasyona yüksek miktarda enzim ilavesi 

veya fitat seviyesi arasında doğrusal bir yanıt oluşmadığının göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, hayvan türlerine göre değişen gereksinimlere, rasyonda 

bulunan yağ ve diğer enzimler gibi bileşenlere, enzimlerin etkinliğine, Ca ve Zn gibi diğer 

bileşenlerin konsantrasyonuna bağlı olarak da değişmektedir. Yüksek dozlarda fitaz 

kullanımıyla pahalı P kaynakları ilavesinin azaltılması buna bağlı olarak rasyon maliyetinin 

azaltılması monogastrik hayvanlarda uygulanması mümkün bir stratejidir. Süper doz fitaz 

içeren rasyonlar yakından incelenmeli ve mevcut duruma en uygun fitaz seviyeleri için 

değerlendirilmelidir.  

Tablo 2’ de yıllara göre süper doz fitaz uygulamaları ile yapılan çalışmalar ve sonuçları yer 

almaktadır. 

 

 

 

Tablo 2.Süper doz fitaz ile yapılan çalışmalar ve sonuçları 

Yazar Yıl Hayvan 

Türü 

Fitaz 

Seviyesi 

FTU/kg 

Besin 

Seviyesi 

Sonuç 

Nelson et al. 1971 Broiler 1.900, 

3.800, 

7.600 

Değişken 

P 

seviyeleri 

Yükselen P 

yararlanımı 

Shirley and 

Edwards 

2003 Broiler 1.500, 

3.000, 

6.000, 

12.000 

Düşük P İyileşmiş AME ve 

N tutma 
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Augspurger 

and Baker 

2004 Broiler 1.000, 

5.000, 

10.000 

Düşük P Protein 

yararlanımında 

etkisi yok 

Walk et al. 2014 Broiler 500, 

1.000, 

1.500 

Değişken 

P 

seviyeleri 

1.000 ve 1.500 

FTU/kg ile 

beslenen NC 

gruplarda FCR ‘de 

iyileşme taşlıktaki 

inositol miktarında 

artış, fitaz katılan 

gruplarda tibia 

külünde iyileşme, 

taşlıkta fitat 

miktarında azalma 

Manobhaban 

et al. 

2016 Broiler 500, 

2.500, 

5.000 

Değişken 

P 

seviyeleri 

Yem alımında, 

canlı ağırlık 

kazanmada, ileal 

sindirilebilirlikte, 

kan P seviyesinde 

ve kemik 

mineralizasyonunda 

iyileşme 

Kim et al. 2017 Layer 10.000, 

20.000, 

30.000 

Normal P 

seviyesi 

Yumurta kalite 

parametrelerinde 

değişiklik tespit 

edilmemiştir, 

20.000 FTU/kg 

süper dozunda hen-

day verim oranında 

pozitif etki 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 623



                                                     

Santos et al. 2017 Broiler 1.500 Normal P 

seviyesi 

Süper dozda 42. 

gün sonunda canlı 

ağırlık ve yem 

alımında iyileşme 

Taylor et al. 2018 Layer 300, 

1.500 

Normal P 

seviyesi 

1.500 FTU/kg ile 

beslemede taşlıkta 

IP6 ve IP5 

seviyelerinde 

düşme, myo-

inositol seviyesinde 

yükselme ve ileal 

myo-inositol 

miktarında artış 

Woyengo ve 

Wilson 

2019 Broiler 1.000, 

2.500 

Değişken 

P 

seviyeleri 

Brüt enerji ve ham 

protein ileal 

sindirilebilirlik 

katsayısında 

sırasıyla %2,5 ve 

%7,1 iyileşme 

(p<0,05), P ileal 

sindirilebilirlik 

katsayısında %10,4 

iyileşme eğilimi 

(p=0,082) 
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ÖZET 

Badem, antepfıstığı veya ceviz gibi sert kabuklu meyveler, yağ asitleri, proteinler, ve 

karbonhidratlar yönünden zengin içerikleriyle besleyici yönlerinin yanı sıra fenolik asitler, 

flavanoidler gibi sekonder metabolitler ve tokoferoller gibi fonksiyonel özelliği olan bileşikler 

bakımından faydalı beslenme profilleri nedeniyle sağlık açısından önem arz etmektedir. Sert 

kabuklu meyvelerin kalp hastalıkları üzerindeki riskini azaltmadaki faydaları; tokoferoller, 

polifenoller ve fitosteroller gibi fitokimyasallar, yağ asitleri, mineraller ve bunlardan oluşan 

bileşimlere bağlıdır. E Vitamini, tokokromanoller veya tokoller olarak adlandırılan dört 

tokoferol (α-, β-, у- and- ve δ-tokoferol) ve dört tokotrienol (α-, β-, γ- ve δ-tokotrienol) içerir. 

Tokoferoller ve tokotrienoller, çoğu E vitamini aktivitesine sahip olmakla birlikte vücutta 

birçok başka fonksiyona sahip  görünen yağda çözünen antioksidanlardır. Tokoferoller ve 

tokotrienoller ayrıca gıdaların raf ömrünü ve stabilitesini artırmak için kullanılır. α-

tokoferoller, yağlarda γ-tokoferollerden daha üstün antioksidan aktivite göstermiştir. 

Gıdalarda tokoferollerin analizi için genellikle yüksek performanslı sıvı kromatografisi 

(HPLC) kullanılmaktadır.  Badem ve fındık gibi sert kabuklu meyveler bol miktarda  α-

tokoferol (~210-550 mg/kg), antepfıstığı ve ceviz gibi sert kabuklu meyveler ise gama 

tokoferol (~110-312 µg/g) bakımından zengindir. Bu derleme, fındık, ceviz, badem ve 

antepfıstığı gibi sert kabuklu meyvelerde bulunan tokoferollerin fonksiyonel özellikleri ve 

mevcut durumları hakkında bilgi vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: HPLC, tokoferol, tokotrienol, sert kabuklular 

ABSTRACT 

Nuts such as hazelnuts, almonds, pistachios or walnuts are important for health due to their 

rich content of fatty acids, proteins, and carbohydrates, as well as secondary metabolites such 

as phenolic acids, flavonoids and functional compounds such as tocopherols. The benefits of 

nuts in reducing the risk of heart disease; phytochemicals such as tocopherols, polyphenols, 

and phytosterols depend on fatty acids, minerals and their compositions. Vitamin E contains 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 634



four tocopherols (α-, β-, γ- and- and δ-tocopherol) and four tocotrienols (α-, β-, γ- and δ-

tocotrienols), called tocochromanols or tocols. Tocopherols and tocotrienols are fat-soluble 

antioxidants that appear to have many other functions in the body, although most have 

vitamin E activity. Tocopherols and tocotrienols are also used to increase the shelf life and 

stability of foods. α-tocopherols showed superior antioxidant activity in oils than γ-

tocopherols. High performance liquid chromatography (HPLC) is generally used for the 

analysis of tocopherols in foods. Nuts such as almonds and hazelnuts are rich in abundant α-

tocopherol (~ 210-550 mg / kg), while nuts  such as pistachios and walnuts are rich in gamma 

tocopherol (~ 110-312 µg / g). This review provides information about the functional 
properties and current status of tocopherols found in nuts such as hazelnuts, walnuts, almonds 

and pistachios. 

Keywords: HPLC, tocopherol, tocotrienol, nuts 

1.GİRİŞ 

Bireylerin yoğun olarak tükettikleri sert kabuklu meyveler sağlık açısından önem arz 

etmektedir. Dünya literatüründe sert kabuklu meyveler Nuts grubuna dahil olmakla birlikte 

10’dan fazla tür içermektedir. Ekonomik anlamda yetiştirilmektedir. Dünya’da en çok 

yetiştirilen sert kabuklu meyve türleri ceviz,badem,fındık,antep fıstığı,kestane’dir. Türkiye’de 

ise üretimi yapılan en önemli sert kabuklu meyveler fındık,ceviz,antep fıstığı ve badem 

şeklindedir (Bars, 2015). Sert kabuklu meyvelerin dünya üretim toplamı yaklaşık 9 milyon 

ton civarındadır. 2019 yılı tahmini verilerine göre, dünyada yaklaşık  9,904,644 ton sert 

kabuklu meyve üretilmiştir. Sert kabuklu meyvelerden antep fıstığı,ceviz,badem,fındık 

üretiminde Dünya’da sırasıyla; ABD 2,904,810 ton, Çin 2,701,977 ton, İran 852,025 ton, 

Türkiye 1,236,046 ton ile üretimde en önemli üretici ülkeler arasında yer almaktadır (Faostat, 

2019). Türkiye’de sert kabuklu meyve üretimi ise; Fındık 779,046 ton, ceviz 225,000 ton, 

badem 150,000 ton, antepfıstığı 85,000 ton , kestane 72,655 ton meyve üretilmiştir (Faostat, 

2019). Sert kabuklu meyvelerin insan sağlığını pozitif yönde etkilemesi sebebiyle günlük 

diyetin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ülkemizde sıklıkla tüketilen sert kabuklu 

meyveler; badem (Prunus amygdalus Batsch syn. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb), fındık 

(Corylus avellana L.), ceviz (Juglans regia L.), Antep fıstığı (Pistacia vera L.) ve kaju 

(Anacardium occidentale L.) ’dur. Protein,vitamin,mineral,yağ,yağ asitleri ve lif bakmından 

yüksek oranda içeriklere sahip olan sert kabuklu meyvelerin tüketimi ile kalp ve kanser 

hastalıklarının görülme oranları da azalmaktadır (Konuşkan, 2021). Bu meyvelerin kalp 

hastalıklarındaki riskleri azaltmasındaki faydaları yapılarında bulunan tokoferoller, 
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polifenoller ve fitosteroller gibi fitokimyasallar; mineraller,yağ ve yağ asitleri ve bunlardan 

oluşan bileşimlerden kaynaklıdır.  

2.TOKOFEROLLERİN ÖNEMİ 

E vitamini (tokoferol), kimyasal yapısı nedeniyle bir tokol ve yağda çözünen bir vitamindir. 

Çeşitli bitki kaynaklarından izole edilebilir. E vitamini bir antioksidan olması ve yağda 

çözünmesi nedeniyle özellikle hücre zarları ve lipoproteinlerde önemli işlevlere sahiptir. İlk 

olarak 1922'de Evans ve Bishop tarafından bir mikro besin olarak keşfedildi. Etkileri daha 

sonra araştırılmaya başlandı. Farklı tokol bileşikleri (tokoferol ve tokotrienol) E vitamini 

aktivitesi sergiler. En aktif formu alfa-tokoferoldür. ve daha sonra 1935'te Berkeley'deki 

California Üniversitesi'nde Evans ve Gladys Anderson Emerson tarafından saf halde izole 

edildi (Oakes, 2007). dört tokoferol (α, β, δ, γ) ve dört tokotrienol (α, β, δ, γ) dahil olmak 

üzere 8 izoformu vardır (Zingg, 2007; Constantinou ve ark., 2008). Alfa-tokoferol, doğada en 

bol bulunan E vitamini formudur. Bitkilerde tokoferol yeşil yapraklı bitkilerde α-tokoferol, 

meyve ve tohumlarda γ-tokoferol olarak bulunur (Zielinski, 2008; Akman, 2021). 

Tokoferoller ve tokotrienoller ayrıca gıdaların raf ömrünü ve stabilitesini artırmak için 

kullanılır. Yapılan araştırmalara göre E vitamininin kardiyovasküler hastalıklar, birçok kanser 

türü ve çeşitli kronik hastalıklar riskini azalttığını ve iyileştirdiğini göstermektedir. E 

vitamininin fizyolojik ve patolojik durumlar üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar halen 

devam etmekte olup koruyucu ve tedavi edici etkileri araştırılmaktadır.  

2.1. Tokoferol ve Antioksidan Etkisi 

E vitamininin en önemli özelliği antioksidan aktivitesidir. Hücrelerdeki membran 

fosfolipidlerinin doymamış yağ asitleri, kendiliğinden veya oksidan moleküllerin zorlu 

reaksiyonu nedeniyle kolayca oksitlenebilir ve peroksit türevlerine dönüştürülebilir. Bu olaya 

lipid peroksidasyonu denir (Kayaalp, 2002; Kumar, 2017). E vitamini antioksidan etkisini 

lipid peroksidasyonunu ve hücre ölümünü engelleyerek gösterir. Zincir kırıcı bir antioksidan 

olarak bilinir (Kanter ve ark., 2007).  

2. SERT KABUKLU MEYVELERİN TOKOFEROL TAYİNLERİ 

Gıdalarda tokoferollerin analizi için genellikle yüksek performanslı sıvı kromatografisi 

(HPLC) kullanılmaktadır. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi, bir karışımdaki her bir 

bileşeni ayırmak, tanımlamak ve ölçmek için kullanılan analitik kimyada bir tekniktir. HPLC 

‘nin çalışma mantığı; Mobil fazın belirli bir akış hızını, tipik olarak dakikada mililitre 
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oluşturmak ve ölçmek için yüksek basınçlı bir pompa solvent dağıtım sistemi veya solvent 

yöneticisi kullanılır. Kolon, ayırmayı gerçekleştirmek için gereken kromatografik paketleme 

malzemesini içerir. Bu dolgu malzemesi, kolon donanımı tarafından yerinde tutulduğu için 

durağan faz olarak adlandırılır. Ayrılan bileşik bantları HPLC kolonundan ayrışırken görmek 

için bir detektör gereklidir, çoğu bileşiğin rengi yoktur, bu yüzden onları gözlerimizle 

göremeyiz. Mobil faz dedektörden çıkar ve atıklara gönderilebilir. Dedektör, ekranında 

kromatogramı oluşturmak ve numune bileşenlerinin konsantrasyonunu belirlemek ve ölçmek 

için gereken elektrik sinyalini kaydeden HPLC sistem bileşeni olan bilgisayar veri 

istasyonuna bağlanır. 

 

              Şekil 1.HPLC 

Ojeda-Amodor ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptıkları çalışmada 8 farklı çeşitte işlenmemiş 

antep fıstığının tokoferol içerikleri araştırılmıştır.Tokoferol içeriği bakımından ise Kerman 

çeşidi en yüksek ϒ tokoferol içeriğine sahiptir (719 mg/kg). Diğer çeşitlerde ise tokoferol 

içerikleri 548-604 mg/kg arasında gözlemlenmiştir. Yapılan başka bir çalışmada Chandler × 

Kaplan-86 ceviz popülasyonuna ait 156 F1 genotipinin yağ asidi ve tokoferol profilleri 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma sonucunda Ceviz popülasyonundan α-tokoferol, β-
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tokoferol ve γ tokoferol içeriğinin Sırasıyla 1,61–23,65 µg/g, 1,90–12,57 µg/g, 90,22–394,96 

µg/g olarak belirlenmiştir (Arcan ve ark., 2021). Ada ve arkadaşlarının 2021 yılında yaptığı 

bir çalışmada Adana ili Pozantı ilçesinde yetiştirilen altı Türk yerel ceviz (Juglans regia L.) 

çeşidinde yağ asitleri ve tokoferol içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İncelenen tüm ceviz 

çeşitlerinde toplam tokoferol içeriği 67.18 (Bilecik) ile 173.81 µg/g (Yalova-2) arasında 

değişmiştir. γ-tokoferol, a-tokoferol ve β-tokoferol içeriği sırasıyla 61.1 ila 164.51 µg/g, 5.43 

ila 11.53 µg/g ve 0.60 ila 5.82 µg/g arasında bulunmuştur. Yalova-2, toplam yağ içeriği ve 

toplam tokoferol içeriği açısından en umut verici çeşit olmuştur. Houmy ve ark. (2021), Beldi 

(B), Marcona (M), Ferragnes-Ferraduel (FF) ve Fournat de Breznaud (FNB)) Badem 

çeşitlerinde yağ asitleri ve tokoferol içeriklerini belirlemişlerdir. Gözlenen sonuçlara göre, 

Ferragnes-Ferraduel çiftinin diğer çeşitlere kıyasla tokoferol içeriği yüksek çıkmıştır. Krol ve 

ark., (2020) 6 fındık çeşidinin meyve ve kabuğunda tokoferol içeriklerinin araştırılması 

üzerine yönelik bir çalışma yapmışlardır. En önemli tokoferol içeriği α-tokoferol olarak 

saptanmıştır. α-tokoferol içerikleri 25,30-31,99 mg/100g arasında değişkenlik göstermektedir. 

En yüksek α-tokoferol içeriği 31,99 mg/100g ile Nottinghamski çeşidi bulunmuştur. 

3. SONUÇ 

Badem ve fındık gibi sert kabuklu meyveler bol miktarda  α-tokoferol (~210-550 mg/kg), 

antepfıstığı ve ceviz gibi sert kabuklu meyveler ise gama tokoferol (~110-312 µg/g) 

bakımından zengindir. Bu derleme, fındık, ceviz, badem ve antepfıstığı gibi sert kabuklu 

meyvelerde bulunan tokoferollerin fonksiyonel özellikleri ve mevcut durumları hakkında bilgi 

vermektedir. 
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MELEZLEME İLE ELDE EDİLEN BAZI PATATES KLONLARININ İKİNCİ ÜRÜN 

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

COMPARISON OF PERFORMANCES SECOND CROP PRODUCT OF SOME POTATO 

CLONES OBTAINED BY CROSSING 

 

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

Orcid No: 0000-0002-8701-790X 

 

ÖZET 

Çalışma 2017 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tohumluk 

patates üretim fideliklerinde yürütülmüştür. Çalışmada genetik materyal olarak 15 patates 

klonu ve 1 kontrol çeşidi kullanılmıştır. Melezleme ile elde edilen patates klonları Tesadüf 

Parselleri Deneme Desenine göre 2 tekerrürlü olarak fidelik denemesine alınmış ve verim 

performansları karşılaştırılmıştır.  

 

Patates klonlarının ikinci ürün üretiminde klonlar arasında verim özellikleri bakımından 

istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Yumru sayısı bakımından Klon195 (10.5 cm) en yüksek 

ortalamayı vermiştir. Tek yumru ağırlığı bakımından 79.8 gr ile Klon 163 en yüksek 

ortalamayı vermiştir. Ocak verimi ve parsel verimi özellikleri için Klon 27 sırasıyla 653.0 g 

ve 3.2 kg ortalama ile en yüksek bulunmuştur. Klon 21 yumru eni (5.0 cm) ve Klon 87 yumru 

boyu (5.9 cm) bakımından en yüksek ortalamayı vermiştir. 

 

Melezleme yolu ile elde edilen patates klonlarının ikinci ürün koşullarında yumru verimi 

performansları yüksek bulunmuş olup, Ege Bölgesi koşullarında yetiştirilebilir.  

 

Anahtar kelimeler: Patates klonları, verim, ikinci ürün üretim 
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ABSTACT 

The study was conducted in the seedbed trial of the Field Crops Department of Agricultural 

Faculty of the Ege University in 2017. Genetic materials were consisted of 15 potato clones 

and 1 potato genotype were used as control in the study. Potato clones obtained by crossing 

was arranged with the Completely Randomized Design (CRD) with 2 replications in the 

seedbed trial. Then yield performances were compared. 

 

There were significant differences between potato clones yield characteristics for second crop 

production. The highest mean for tuber number was obtained Clone 195 (10.5). For single 

tuber weight had the highest mean from Clone 163 as 79.8 g. Clone 27 had the highest mean 

for plant yield and plot yield respectively 653.0 g and 3.2 kg. Not only Clone 21 had the 

highest mean for tuber width (5.0 cm) but also Clone 87 had the highest mean in terms of 

tuber length (5.9 cm). 

 

Performance of potato clones obtained by crossing was found to be high for second product 

and they could be grown in Ege Region conditions. 

 

Keywords: Potato clone, yield, second crop product 
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Patates (Solanum tuberosum L.) çok yönlü kullanımı ile stratejik kültür bitkilerinden biridir. 

Yumruları hem insan hem hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Nişasta ve alkol gibi 

hammadde kaynağı olarak sanayide kullanım alanına sahiptir. Patateste tohumluk kaynağı 

olarak yumrular kullanılmaktadır. Bu yumrular verim ve kalite bakımından tercih 

edilmektedir. Bu bağlamda patateste ıslah çalışmaları başta verim olmak üzere patatesteki 

çeşitli özellikleri de iyileştirmek için yapılmaktadır. Bunların başında hastalık etmenlerine ve 

zararlılara karşı mukavemet sağlamak gelmektedir. Bunun yanında su kullanım etkinliği 

yüksek, sıcaklık koşullarına dayanıklılık, depolamaya uygunluk da diğer ıslah amaçları 

içerisinde yer almaktadır. Bu amaçla ıslahçı, ıslah amacına göre ebeveyn tercihi ile 

uygulanacak ıslah yöntemini ve zamanını iyi planlanması gerekir (Yıldırım ve Yıldırım, 2002; 

Kuşman, 2006). Patatesin vegetatif çoğaltımı burada bir avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle 

patates ıslahı klon seleksiyonu olup, başlangıç popülasyonunun negatif seleksiyon sonrası 

kalanlar arasından seçilen klonların denemelere alınarak, seleksiyonun yapılması şeklinde 

devam edilir. Sonrasında üstün klonları belirlemek için yumru sayısı ve yumru verimi gibi 

özelliklere göre seçim yapmak uygun olmaktadır (Maris, 1988; Gopal et al., 1992). Ege 

Bölgesi patates yetiştiriciliği bakımından ana ürün yanında ikinci ürün ve turfanda patates 

üretimi bakımından önemli bir avantaja sahiptir. Bu şekilde yılda 2 kez ürün yetiştirilerek 

üretimin yanında özellikle ıslah çalışmalarında da avantaj oluşturmaktadır. 

Bu çalışmamın amacı melezleme ile elde edilmiş patates klonlarının ikinci ürün koşullarında 

verim performanslarının belirlenmesidir. Bunun yanında ana ürün koşullarında ıslah 

denemelerinde kullanılacak tohumluklarında oluşturulması sağlanacaktır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Ege Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tohumluk 

Patates Üretim fideliklerinde 2017-güz döneminde yürütülmüştür. Genetik materyal olarak bir 

melezleme programı kapsamında (Öztürk ve Yıldırım 2018; Ozturk and Yildirim, 2020) 

seçilmiş 15 patates klonu ile 1 kontrol çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan patates 

klonlarına ait melez bilgileri Çizelge 1’de iklim özellikleri de Çizelge 2’de verilmiştir.  

 

 

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan patates klonları ve melez kombinasyonları 
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Sıra No  Patates Klon No  Pedigri (♀ x ♂) 
1 Bettina Kontrol 
2 27 Agria x 101 
3 190 Agria x 101 
4 89 Klon 6/7 x 101 
5 176 Bettina x 101 
6 87 Melodi x 101 
7 21 Agria x 101 
8 16 Agria x 101 
9 164 Bettina x 101 
10 163 Bettina x 101 
11 185 Agria x 101 
12 44 L. Olimpia x 101 
13 174 Bettina x 101 
14 195 Agria x 101 
15 160 Bettina x 101 
16 179 Agria x 101 

 

Çizelge 2. 2017 yılı fidelik denemesi iklim verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*:Meteroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir 

 

Yukarıda bahsedilen patates klonları 16 Ağustos 2017 tarihinde 2 tekrarlı fidelik 

denemesine alınmıştır. Fidelik denemesi Tesadüf Parselleri Deneme desenine göre 1.5 m 

boyunda sıra üzeri 30 cm sıra arası 50 cm olacak şekilde düzenlenmiştir. Çıkışı takiben 

çapalama, boğaz doldurma ve sulama gibi bakım işlemleri yapılan patates klonları 25 Aralık 

2017 tarihinde elle hasat edilmiştir. Hasat sonrası yumru sayısı, tek yumru ağırlığı, ocak 

verimi, parsel verimi, yumru eni ve yumru boyu özellikleri ölçümleri yapılmıştır. Yumru 

özelliklerine ait ortalamalar Totemstat (Açıkgöz ve ark., 2004) paket programı kullanılarak 

hesaplanmıştır. Patates klonları yumru özellikleri ortalamaları ise Steel ve Torrie (1980)’ye 

göre Asgari Önemli Fark (AÖF) testi ile yapılmıştır. 

2017 Yılı/Aylar Sıcaklık (0C) 
Toplam yağış 

(mm) 
Nispi nem( %) 

Ağustos 29.4 0.3 49.4 

Eylül 24.6 0.9 56.8 

Ekim 18.8 45.7 60.7 

Kasım 13.3 62.1 72.4 

Aralık 11.8 73.9 76.4 
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

On beş patates klonu ile kontrol çeşidi fidelik denemesi yumru özelliklerine ait ortalamalar 

ve F değerleri Çizelge 3’de ortalamalara ait histogramlar Şekil 1;2;3;4; 5 ve 6’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Patates klonlarının 2017 yılı 2. ürün fidelik denemesi yumru özelliklerine ait 

ortalamalar ve F değerleri 

Patates Klonları Yumru 
sayısı 

Tek yumru 
ağırlığı (g) 

Ocak 
verimi (g) 

Parsel 
verimi 
(kg) 

Yumru 
eni (cm) 

Yumru boyu 
(cm) 

Bettina 4.8 73,6 331.0 2.3 4.9 5.7 
27 10.0 65,3 653.0 3.2 4.2 5.8 
190 3.5 57,6 189.3 0.7 4.2 4.5 
89 5.5 34,8 191.0 1.0 4.4 4.2 
176 5.0 37,3 186.5 1.3 3.7 4.4 
87 4.5 53,4 240.2 1.4 4.5 5.9 
21 5.5 70,0 384.6 2.4 5.0 5.3 
16 7.5 39,6 296.5 1.7 4.2 4.5 
164 5.0 38,0 180.9 1.5 4.1 4.2 
163 6.5 79,8 518.2 2.0 4.5 4.8 
185 5.0 46,6 233.2 1.2 3.9 4.4 
44 4.5 42,3 190.1 1.8 3.8 4.2 
174 7.5 39,0 293.0 1.6 4.1 4.3 
195 10.5 47,3 496.6 2.5 4.1 4.5 
160 6.0 44,2 265.0 2.0 4.1 4.2 
179 6.5 40,3 262.2 2.2 4.0 4.9 
LSD (0.01) 0.187 6.826 22.458 0.199 0.375 0.037 

F 970.60** 106.76** 347.30** 90.68** 8.168* 2305.53** 

**: α= 0.01 düzeyinde önemli 
*: α= 0.05 düzeyinde önemli 
 

Çizelge 3’deki patates klonlarının güz dönemi yumru özellikleri F değerleri incelendiğinde 

yumru sayısı, tek yumru ağırlığı, ocak verimi, parsel verimi ve yumru boyu özellikleri 

bakımından p≤0.01 düzeyinde; yumru eni bakımından p≤0.05 düzeyinde istatistiksel 

farklılıklar görülmektedir. Yumru özellikleri ortalamaları karşılaştırıldığında; yumru sayısı 

bakımından Klon 195 (10.5) en yüksek ortalamayı vermiştir. Bu patates klonunu Klon 27 

(10.0) takip etmiştir. Yumru sayısı bakımından en düşük ortalama Klon 190 (3.5)’dan elde 

edilmiştir. Ozturk ve Yıldırım (2018) benzer klonların ana ürün tarla denemelerinde Klon 195 

için 5.0 olarak bulmuşlardır. Bizim sonuçlarımız bu sonuçlardan yüksek bulunmuştur. Tek 

yumru ağırlığı bakımından Klon 163 79.8 gr ile en yüksek ortalamayı vermiştir. Bu özellik 
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bakımından en düşük ortalama Klon 89 (34.8 gr) olarak elde edilmiştir. Ocak verimi 

bakımından Klon 27 (653.0 gr) en yüksek ortalamayı vermiştir. Bu klonu Klon 163 (518.2 gr) 

ve Klon 195 (496.9 gr) takip etmektedir. Ocak verimi bakımından en düşük ortalama Klon 89 

(191.0 gr), Klon 44 (190.1 gr), Klon 190 (189.3 gr), Klon 176 (186.5 gr) ve Klon 164 (180.9 

gr) vermiştir. Parsel verimi bakımından Klon 27 (3.2 kg) en yüksek ortalama vermiştir. Parsel 

verimi bakımından en düşük ortalama Klon 190 (0.7 kg) olarak elde edilmiştir. Ozturk ve 

Yıldırım (2018) ana ürün koşullarında yaptıkları denemede Klon 27 ilk 25 klon içerisinde 

önerilmemiştir. Fakat güz dönemi 2. ürün koşullarında her ne kadar az sayıda klonun 

değerlendirmesi yapılmış olsa da 27 no’lu klon yüksek ortalama vermiştir ve 2. ürün 

yetiştirme için önerilebilir. Ege Bölgesi koşullarında turfanda üretimi için üretilen çeşitler 

başka bölgelerde ana ürün koşullarında üretilen çeşitlerdir. Dolayısıyla verimleri daha düşük 

olarak elde edilmektedir. Çalışmamamızda bazı klonlar ana ürün yetiştiriciliğine göre daha 

yüksek performans vermiştir. Bu durum beklenen bir durum olup, özellikle bu klonların 

2.ürün koşullarında değerlendirilmesi için önerilebilir. Yumru eni bakımından Klon 21 (5.0 

cm) ve yumru boyu bakımından Klon 87 (5.9 cm) en yüksek ortalamayı vermiştir. 2017 yılı 

güz dönemi fidelik denemesi yumru özellikleri histogramları Şekil 1; 2; 3; 4; 5 ve 6’da 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Patates klonlarının fidelik denemesi yumru sayısı dağılımları 
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Şekil 2. Patates klonlarının fidelik denemesi tek yumru ağırlığı (g) dağılımları 

 

 
 

Şekil 3. Patates klonlarının fidelik denemesi ocak verimi (g) dağılımları 
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Şekil 4. Patates klonlarının fidelik denemesi parsel verimi (kg) dağılımları 

 

 

 

Şekil 5. Patates klonlarının fidelik denemesi yumru eni (cm) dağılımları 
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Şekil 6. Patates klonlarının fidelik denemesi yumru boyu (cm) dağılımları 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Melezleme ile elde edilen on beş patates klonun 2.ürün koşullarında yetiştirilmesi ile yumru 

sayısı bakımından Klon 195 tek yumru ağırlığı bakımından Klon 163, ocak ve parsel verimi 

bakımından Klon 27, yumru eni bakımından Klon 21 ve yumru boyu bakımından Klon 87 

yüksek ortalama vermiştir. Yumru verimi bakımından kontrol gurubuna göre üstün 

performans veren Klon 27, Klon 163, Klon 195 ve Klon 21 2. ürün yetiştiriciliği için 

seçilebilir. Aynı klonların ana ürün koşullarında başarılı olması yada daha az başarılı olması 

bu klonların çok yönlü kullanımı bakımından uygun olduğunu göstermektedir ve ıslah 

programının 2.ürün koşullarında da değerlendirilebileceği konusunda fikir verebilir. Şöyle ki 

Ege Bölgesi 2. ürün Turfanda patates üretimi için Türkiye üretiminde önemli bir paya 

sahiptir. Bu iklim koşulları iyi bir şekilde değerlendirilerek patates ıslah programı kapsamında 

farklı patates klonlarının seçilmesine olanak sağlanabilir. Özellikle 2.ürün koşulları için yerli 

çeşitlerin oluşturulması ve Bölge üretiminde söz sahibi olması sağlanabilir. Ancak bu 

çalışmaların farklı lokasyonlarda daha büyük tarla denemeleri ile tekrarlanması ve buradan 

uygun klonların seçilmesi, bundan sonraki çalışmalar için önerilebilir.  
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BAZI YEREL PATATES GENOTİPLERİNİN VERİM VE KALİTE 

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

COMPARISON OF PERFORMANCES IN YIELD AND QUALITY OF SOME LOCAL 

POTATO GENOTYPES 

 

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

Orcid No: 0000-0002-8701-790X 

ÖZET 

Çalışma 2019-2020 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

tohumluk patates üretim fidelikleri ile deneme tarlasında yürütülmüştür. Çalışmada genetik 

materyal olarak 2 yerel patates populasyonu ile 1 ticari patates genotipinin mini yumruları 

kullanılmıştır. Bu yumrular in vitro’da elde edilmiş süper-elit mini yumruları oluşturmaktadır. 

Bu mini yumrular önce Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak fidelik 

denemesine alınmıştır. Sonra Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

tarla denemeleri yapılmıştır.  

Fidelik denemesi mini yumrular yumru sayısı, tek yumru ağırlığı, yumru verimi, yumru eni ve 

yumru boyu bakımından aralarında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Yumru sayısı 

bakımından Yemişlik (8.0 adet) en yüksek ortalamayı vermiştir. Tek yumru ağırlığı (35.7 g), 

ocak verimi (249.6 g), yumru eni (3.7 cm) ve yumru boyu (5.4 cm) bakımından Marfona 

genotipi en yüksek ortalamayı vermiştir. Tarla denemesi yumru verimi sonuçları 

değerlendirildiğinde; yumru sayısı bakımından Yemişlik (11.0 adet) en yüksek ortalamayı 

vermiştir. Posof ve Marfona genotipi tek yumru ağırlığı (103.8 g-94.3 g), ocak verimi (566.0 

g-519.0 g), parsel verimi (4.2 kg-3.3 kg) ve yumru boyu (6.7 cm- 6.6 cm) bakımından en 

yüksek ortalamayı vermiştir. Yumru eni (5.8 cm) bakımından en yüksek ortalama Marfona 

genotipinden elde edilmiştir. Nişasta (%) miktarı bakımından Yemişlik patatesi 13.8 ile en 

yüksek ortalamayı vermiştir. İyi bir genetik kaynak oluşturmaları yanında yerel patates 

genotipleri yumru verimi ve kalitesi bakımından da değerlendirmeye uygun olup ıslah 

çalışmalarında değerlendirilebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Yerel Patates, mini yumru, verim, kalite 
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ABSTACT 

The study was conducted in the seedbed and field trial of the Field Crops Department of 

Agricultural Faculty of the Ege University in 2019 and 2020. Mini tubers of 2 local potato 

cultivar and 1 potato genotype were used as genetic materials in the study. These mini tubers 

were obtained in vitro conditions and to be super-elite. Before these tubers was conducted 

with the Completely Randomized Design (CRD) with 3 replications in the seedbed. After they 

were grown in the field trial with the Randomized Complete Block Design (RCBD). 

 

There were significant differences between genotypes for tuber number, single tuber weight, 

plant yield, tuber width and tuber length for seedbed trial. For tuber number had the highest 

value for Yemislik (8.0). Marfona genotype had the highest mean for single tuber weight 

(35.7 g), plant yield (249.6 g), tuber width (3.7 cm) and tuber length (5.4 cm). When field trial 

tuber yield results are evaluated: the highest mean for tuber number was obtained from 

Yemislik with 11.0. Posof and Marfona genotypes had the highest mean in terms of single 

tuber weight (103.8 g-94.3 g), plant yield (566.0 g-519.0 g), plot yield (4.2 kg-3.3 kg), tuber 

length (6.7 cm- 6.6 cm) respectively. Marfona genotype had the highest mean for tuber width 

(5.8 cm). Yemislik potato genotype had the highest value for starch content (13.8%). 

 

In addition to being a good genetic resource, local potato genotypes are also suitable for tuber 

yield and quality. Therefore they can be evaluated in potato breeding program. 

 

Keywords: Local Potato, mini tuber, yield, quality 
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Patates Solanacea familyasına bağlı, içerdiği karbonhidrat, protein, mineral madde ve 

vitaminler bakımından iyi bir besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Taze olarak tüketildiği 

gibi özellikle gelişmiş ülkelerde işlenerek de pazarlanmakta ve oldukça geniş bir kullanım 

alanına sahiptir. Patates üretimi yumruları ile yapılmakta olup, tohumluk yumrular yurt 

dışından getirilmekte, özel şirketler bu yumruları birkaç yıl çoğaltarak iç piyasa da tohumluk 

ihtiyacını sağlamaktadırlar. Dış kaynaklı bu introdüksiyon çeşitler dışında özellikle son 

yıllarda kendi tescilli çeşitlerimizde ülke ekonomisine kazandırılmış ancak ne yazık henüz 

yeterli üretim payına sahip olamamışlardır. Bunun dışında her biri birer ekotip olarak 

adlandırabileceğimiz kendi doğal bölgelerinde yetiştirilen köy populasyonları da mevcuttur. 

Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi doğal bölgelerinde yetişen bu popülasyonlar, 

bulundukları bölgede ticari üretimlerinin yanısıra ıslah çalışmalarında özellikle biyotik ve 

abiyotik stres koşullarına adapte olmuş iyi bir gen kaynağıdırlar (Zencirci ve ark., 1990). 

Yerel köy populasyonları ticari olarak üretim bakımından ticari çeşitlerden verim bakımından 

düşük olmalarına rağmen özellikle hastalık ve olumsuz çevre koşullarına göre ticari çeşitlere 

göre daha avantajlıdırlar. Bu bağlamda Ülkemizde kendi bulundukları bölgelerde yetiştirilen 

bu genotiplere daha çok önem verilerek çeşitli özellikler bakımından denemelere alıp 

yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda daha çok araştırma yapılmalıdır. Bu bağlamda özellikle 

ıslah çalışmalarında kullanımları yanında, in vitro teknikler kullanılarak ıslahın gerçek 

potansiyeli de ortaya konulabilir. Bu açıdan yerel populasyonları iyi bir materyal olarak hem 

ıslah hem de bitki biyoteknoloji çalışmalarında kullanılabilir (Aydemir, 2014). 

Bu çalışmamın amacı iki yerel köy populasyonunun in vitro kaynaklı hastalıksız mini 

yumrularının fidelik ve tarla denemelerine alınarak verim ve kalite özelliklerinin 

belirlenmesidir. Böylece ıslah çalışmalarında ebeveyn kaynağı olarak değerlendirilmeleri 

sağlanacaktır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tohumluk Patates üretim fidelikleri ve 
deneme tarlasında 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Deneme yıllarına ait iklim 
verileri Çizelge1’de verilmiştir. Araştırmada genetik materyal olarak 2 köy populasyonu ile bir 

ticari çeşit kullanılmıştır. Bu çeşitlerden Posof yerel çeşidi Doğu Anadolu, Yemişlik Karadeniz 
yaylaları ekotiplerini oluşturmaktadırlar. Yerel ve ticari çeşitler tohumluk eldesi için önce 
laboratuvarda MS (Murashige and Skoog, 1962) besin ortamında kültüre alınmış ve 
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sonrasında nod kültürü yapılarak çoğaltımları sağlanmıştır (Yıldırım ve Yıldırım 1984; 
Yıldırım, 1995).  

Elde edilen sağlıklı mikro fideler serada yetiştirilmiş ve mini yumrular elde edilmiştir. Bu 

mini yumrular 19 Ağustos 2019 tarihinde Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre fidelik 

denemesine alınmıştır. Gerekli bakım işlemleri yapılan bitkiler hasat edilerek yumru sayısı, 
tek yumru ağırlığı, bitki verimi, yumru en ve boyu bakımından ölçülmüştür. Fidelik denemesi 
elde edilen mini yumrular 17 Şubat 2020 tarihinde Tesadüf Blokları Deneme Deseninde tarla 

denemesine alınmış ve gerekli bakım işlemleri yapılarak hasat işlemleri yapılmıştır. Fidelik 

denemesinde olduğu gibi yumru sayısı, tek yumru ağırlığı, ocak verimi, parsel verimi, yumru 

en ve yumru boyu bakımından ölçümler yapılarak ortalamalar elde edilmiştir.  
Fidelik ve tarla denemeleri verim özelliklerine ait ortalamalar Totemstat (Açıkgöz ve ark., 

2004) paket programı kullanılarak analiz edilmiş, özellikler arası ortalamalar Steel ve Torrie 

(1980)’ye göre Asgari Önemli Fark (AÖF) testi ile karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 1. 2019 ve 2020 yılı deneme yeri iklim verileri* 

Yıllar/Aylar Sıcaklık (0C) Toplam Yağış (mm) 

2019 yılı   

Ağustos  27.6 21.6 

Eylül 22.6 163.4 

Ekim 20.0 133.3 

Kasım 17.2 70.1 

Aralık  10.8 57.8 

2020 yılı   

Şubat  7.0 25.5 

Mart 9.4 65.4 

Nisan 12.0 47.1 

Mayıs 14.7 27.6 

Haziran 20.6 17.7 

*:Meteroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir 
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Fidelik denemesi mini yumru özelliklerine ait ortalamalar, AÖF ve F değerleri Çizelge 2’de 

ve tarla denemesi mini yumru özelliklerine ait ortalamalar, AÖF ve F değerleri Çizelge 3’de 

verilmiştir. Yumru özellikleri fidelik ve tarla denemesi genotip dağılımları ise Şekil 1-11 

arasında verilmiştir. 

Çizelge 2. 2019 yılı fidelik denemesi mini yumru özellikleri ortalamaları ve F değerleri 

 Yumru 

sayısı 

Tek yumru 

ağırlığı (g) 

Bitki verimi 

(g) 

Yumru eni 

(cm) 

Yumru boyu 

(cm) 

Posof 5.3 14.6 76.5 2.9 3,9 

Yemişlik 8.0 19.7 157.6 3.5 4.3 

Marfona  7.0 35.7 249.6 3.7 5.4 

LSD (0.01) 0.650 10.007 72.211 0.184 0.130 

F 93.00** 24.47* 29.11* 90.50** 739.00** 

**: α= 0.01 düzeyinde önemli 
* α= 0.05 düzeyinde önemli 

Üç patates genotipinin 2019 yılı fidelik denemesi F değerleri incelendiğinde yumru sayısı, 

yumru eni ve yumru boyu bakımından p≤0.01 düzeyinde; tek yumru ağırlığı ve bitki verimi 

bakımından p≤0.05 önem düzeyinde istatistiksel olarak farklılık görülmektedir. Yumru sayısı 

bakımından Yemişlik patates genotipi 8.0 ile en yüksek ortalamayı vermiştir. Tek yumru 

ağırlığı (35.7 g), bitki verimi (249.6 g), yumru en (3.7 cm) ve yumru boyu (5.4 cm) özellikleri 

bakımından Marfona genotipi yüksek ortalama vermiştir. Posof ve Yemişlik yerel çeşitleri 

kendi doğal bölgeleri dışında doğrudan in vitro’dan elde edilen mini yumrulardan çoğaltıldığı 

için ticari çeşide göre daha düşük ortalama verdiği düşünülmektedir. Aydemir (2014) köy 

çeşitleri ile yaptığı fidelik denemesinde yumru özellikleri bakımından bir deneme 

yürütmüştür. Bu çalışmada elde edilen yumru özellikleri ortalamaları her ne kadar ticari 

çeşitten düşük olsa da Aydemir (2014) sonuçlarından yüksek bulunmuştur. Bu da heterozigot 

yapıdaki yerel populasyonların yüksek verim potansiyellerinin olduğunu göstermektedir. 

Fidelik denemesi yumru özellikleri dağılımları Şekil 1; 2; 3 ve 4’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Patates çeşitlerinin 2019 fidelik denemesi yumru sayısı dağılımları 

 

 
 
Şekil 2. Patates çeşitlerinin 2019 fidelik denemesi tek yumru ağırlığı (g) dağılımları 
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Şekil 3. Patates çeşitlerinin 2019 fidelik denemesi bitki verimi (g) dağılımları 

 

 
 
 
Şekil 4. Patates çeşitlerinin 2019 fidelik denemesi yumru en (cm) ve yumru boy (cm) 

dağılımları 

 
2020 yılı tarla denemesi mini yumru özelliklerine ait ortalamalar, AÖF ve F değerleri Çizelge 

3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3. 2020 yılı tarla denemesi mini yumru özellikleri ortalamaları ve F değerleri 

Genotiple
i 

Yumru 
sayısı 

Tek yumru 
ağırlığı (g) 

Ocak 
verimi (g) 

Parsel 
verimi (kg) 

Yumru eni 
(cm) 

Yumru 
boyu (cm)  

Nişasta 
(%) 

Posof 6.0 94.3 566.0 4.2 5.2 6.7 12.0 
Yemişlik 11.0 30.9 338.6 2.2 5.0 5.8 13.8 
Marfona  5.0 103.8 519.0 3.3 5.8 6.6 12.2 
LSD (0.01) 3.513 13.783 115.073 1.004 0.351 0.465 1.326 

F 31.00* 306.18** 40.338* 37.382* 52.00* 46.714* 19.807* 

**: α= 0.01 düzeyinde önemli 
*: α= 0.05 düzeyinde önemli 
 

Çizelge 3’de tarla denemesi yumru ortalamaları değerlendirildiğinde; tek yumru ağırlığı (g) 

bakımından p≤0.01, yumru sayısı, ocak verimi (g), parsel verimi (kg), yumru eni (cm), yumru 

boyu (cm) ve nişasta (%) bakımından p≤0.05 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli 

farlılıklar görülmektedir. Yumru sayısı bakımından Yemişlik genotipi 11.0 ile en yüksek 

yumru sayısını vermiştir. Tek yumru ağırlığı, ocak verimi, parsel verimi ve yumru boyu Posof 

ve Marfona yakın ortalamalar vermiştir. Yumru eni bakımından 5.8 cm ile Marfona yüksek 

ortalama vermiştir. Nişasta (%) bakımından Yemişlik genotipi (13.8) en yüksek değerleri 

vermiştir. Yıldırım ve Ozturk (2016) Bornova koşullarında; Ozturk (2021) Menemen 

koşullarında yaptığı çalışmada Posof genotipinin orta düzeyde verim verdiğini bildirmiştir. 

Çalışmamızda Posof genotipi yüksek ortalamalar vermiştir bu durum mini yumru kaynaklı 

tohumluk kullanımı ile iklim koşullarına bağlanabilir. Yemişlik genotipi daha önce bölgemiz 

koşullarında denenmemiş olup özellikle yüksek yumru sayısı ve nişasta içeriği bakımından 

dikkati çekmektedir. İleride yapılacak ıslah çalışmalarında bu genotipler bu özellikleri dikkate 

alınarak ebeveyn seçimi için önerilebilir. Tarla denemesi yumru özellikleri dağılımları Şekil 

5; 6; 7; 8, 9; 10 ve11’de verilmiştir. 
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Şekil 5. Patates çeşitlerinin 2020 tarla denemesi yumru sayısı dağılımları 

 

 
 
Şekil 6. Patates çeşitlerinin 2020 tarla denemesi tek yumru ağırlığı (g) dağılımları 
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Şekil 7. Patates çeşitlerinin 2020 tarla denemesi ocak verimi (g) dağılımları 

 

 
 
Şekil 8. Patates çeşitlerinin 2020 tarla denemesi parsel verimi (kg) dağılımları 
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Şekil 9. Patates çeşitlerinin 2020 tarla denemesi yumru eni (cm) dağılımları 

 

 
 

Şekil 10. Patates çeşitlerinin 2020 tarla denemesi yumru boyu (cm) dağılımları 
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Şekil 11. Patates çeşitlerinin 2020 tarla denemesi nişasta (%) dağılımları 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Fidelik ve tarla denemeleri sonucu elde edilen bulgular değerlendirildiğinde yumru sayısı ve 

nişasta bakımından Yemişlik genotipinin; tek yumru ağırlığı, ocak verimi ve parsel verimi 

bakımından Posof genotipinin iyi bir performans verdiği görülmüştür. Bu bağlamada yerel köy 

popülasyonları geniş bir varyasyona sahip olup ıslah programlarında iyi bir ebeveyn kaynağı 

olma potansiyelindedir. Yumru sayısı ve kalite özellikleri bakımından Yemişlik genotipi yumru 

verimi bakımından Posof genotipinin ıslah çalışmalarında kullanımı önerilebilir. Yerel köy 

populasyonlarının geniş varyasyonlar göstermesi ve bu varyasyondan ıslah çalışmalarında 

yararlanıldığı gibi Doku kültürü ile hastalıksız tohumluk üretimi ve genetik stoklarının 

muhafazasının sağlanması da bir avantaj olarak görülmektedir. 
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ÖZET 

 

Bu deneme damızlık bıldırcın yumurtalarına in ovo progesteron enjeksiyonunun kuluçka 

özellikleri ve çıkış sonrası performans kriterlerine etkilerini araştırmak için yürütülmüştür. 

Denemede 56 günlük damızlık Japon bıldırcınlarından elde edilen 200 adet yumurta 

kullanılmıştır. Çıkış sonrası civcivler % 24 HP ve 2900 Kkal ME/kg içeren bıldırcın civciv 

büyütme yemi ile yemlenmişlerdir. In ovo enjeksiyon uygulamasında çözelti için etil alkol 

(Sigma – Aldrich) ve  progesteron (Sigma – Aldrich) kullanılmıştır. Deneme protokolü 

aşağıdaki gibidir: Kontrol Grubu : Yumurtalara hiçbir muamele uygulanmamış, kontrol grubu 

olarak değerlendirilmiştir. Deneme Grubu  : Yumurtalara %70’lik etil alkol + %99’luk 

progesteron içeren çözeltiden (100 ml çözelti 100 mg progesteron içermektedir.) in ovo 0,1 ml 

enjekte edilmiştir (0,1 ml çözelti 0,1 mg progesteron içermektedir.). Denemede her bir grup, 

her biri 25 yumurta içeren 4 alt gruptan oluşturulmuş olup, toplam 200 adet yumurta 

kullanılmıştır (2 Grup x 4 Alt Grup x 25 Yumurta = 200 Yumurta). Yumurtalar deneme 

prosedürüne uygun olarak inkübasyon tablalarına yerleştirilmişlerdir (Her bir uygulama için 4 

tekerrür x 25’er yumurta = 100 yumurta). İnkübasyonun 14. günü tamamlandıktan sonra 

yumurtalara in ovo progesteron enjekte edilmiştir.  In ovo progesteron enjeksiyonu kontrol 

grubuna göre kuluçka randımanı ve kuluçka çıkış gücünü olumsuz yönde etkilemiştir 

(sırasıyla kuluçka randımanı için %84’e karşı %29 ve kuluçka çıkış gücü için %87.5’e karşı 

%30,20) (p<0,01). Çıkış sonrası gruplardaki civcivler deneme protokolüne uygun olarak % 24 

HP ve 2900 Kkal ME/kg içeren bıldırcın civciv büyütme yemi ile 7 gün süreyle 

yemlenmişlerdir.  Deneme sonunda canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi,  yem değerlendirme 

katsayısı  gibi performans kriterleri bakımından grup ortalamaları arasında gözlemlenen 

farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.  
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Anahtar Kelimeler: Progesteron, Kuluçka, In ovo enjeksiyon, Bıldırcın, Yumurta 

 

ABSTRACT 

This trial was conducted to investigate the effects of in ovo progesterone injection in breeder 

quail eggs on hatchability characteristics and post-hatching performance criteria. In the 

experiment, 200 eggs obtained from 56 weeks old breeder Japanese quails were used. 

Incubation; It consists of two processes as development and hatching, the first 14-day process 

is called development, and the process until exit after that is called hatching. After hatching, 

the chicks were fed with quail chick breeding feed containing 24% HP and 2900 Kcal ME/kg. 

Ethyl alcohol (Sigma – Aldrich) and progesterone (Sigma – Aldrich) were used for solution in 

in ovo injection application. The trial protocol is as follows:  Control Group: No treatment 

was applied to the eggs and they were considered as the control group.  Experimental Group: 

In ovo 0.1 ml of solution containing 70% ethyl alcohol + 99% progesterone (100 ml solution 

contains 100 mg progesterone) was injected into the eggs (0.1 ml solution contains 0.1 mg 

progesterone.) . In the experiment, each group was formed from 4 subgroups, each containing 

25 eggs, and a total of 200 eggs were used (2 Groups x 4 Subgroups x 25 Eggs = 200 Eggs). 

Eggs were placed in incubation trays in accordance with the trial procedure (4 replications x 

25 eggs for each application = 100 eggs). After the 14th day of incubation was completed, in 

ovo injection was applied to the eggs. In ovo progesterone injection negatively affected 

hatchability and hatchability compared to the control group (84% vs. 29% for hatchability, 

and 87.5% vs. 30.2% for hatchability, respectively) (p<0.01) .The chicks in the post-hatching 

groups were fed with quail chick rearing feed containing 24% HP and 2900 Kcal ME/kg in 

accordance with the experimental protocol. At the end of the experiment, the differences 

observed between the group averages in terms of performance criteria such as body weight 

gain, feed consumption, feed conversion ratio were found to be statistically insignificant. 

Keywords: Progesterone, Incubation, In ovo injection, Quail, Egg 
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GİRİŞ 

 

Kanatlı hayvanlarda in ovo enjeksiyon yöntemi yaklaşık 30 yıl önce Amerika Birleşik 

Devletleri’nde  damızlık etlik piliç yumurtalarına aşı uygulaması amacıyla başlatılmıştır. 

Daha sonraki süreçlerde tekniğin kapsamı genişletilerek metabolik ve fizyolojik etkili 

unsurların da in ovo enjeksiyon yöntemiyle uygulamasına geçilmiştir. Çünkü, kuluçkanın 

çıkış öncesi döneminde yapılan uygulamaların çıkış sonrası performans özelliklerine olan 

pozitif etkilerinin artmasına bağlı olarak bu konudaki çalışmalar yeni bir ivme kazanmıştır.  

Progesteron hormonu ovülasyon, implantasyon ve gebelikle doğrudan ilişkili bir steroid 

hormondur. Progesteron gebeliğin normal seyrini sağlayan, organ ve doku gelişimini, doğal 

bağışıklığı düzenleyen ana hormonlardan birisidir. Progesteron hormonu aynı zamanda 

tiroksin hormonunun fonksiyonunu olumlu yönde etkiler. Bu iki hormon arasında sinerjistik 

bir ilişki vardır.  Bu nedenlerden dolayı bu çalışmada in model hayvan olarak damızlık japon 

bıldırcını yumurtalarına kuluçkanın çıkış döneminde in ovo progesteron uygulamasına karar 

verilmiştir. 

Kanatlılarda kuluçka işleminde genel olarak çıkışın % 95’i 36-48 saat sürmekte ve ilk çıkan 

civcivler ile son çıkan civcivler arasında 36-48 saat sure geçmektedir. Civcivlerin kümeslere 

aktarılması da göz önüne alınırsa civcivler çıktıktan sonra 48-72 saat aç ve susuz 

kalmaktadırlar (Kadam ve ark., 2013). Civcivlerin ilk günlerindeki yem ve su tüketiminin 

geciktirilmesi, canlı ağırlık düşmesi, gelişme geriliği, barsak ve kas gelişimi yetersizliği, 

hastalıklara duyarlılığın artması ve ölümler görülebilmektedir (Uni,1999; Bhuiyan ve ark., 

2011; Dibner ve ark., 1998; Noy ve Sklan, 1999; Willemsen ve ark., 2010; Kadam ve ark., 

2013). Civcivlerin çıkış sonrası en kısa sürede su ve yeme ulaştırılmasının besin madde alımı 

ve büyümenin başlaması açısından önemli olduğu görülmüştür (Bhuiyan ve ark., 2011; 

Henderson ve ark., 2008; Kadam ve ark., 2013). 

İn ovo uygulama; embriyonik dönemin çeşitli dönemlerinde yumurta amniyon sıvısına çeşitli 

maddelerin verilmesi olarak tanımlanmaktadır (Uni ve Ferket, 2003). Civcivin çıkış öncesi 

doğal olarak amniyon sıvısını yutmaktadır (Romanoff, 1960) ve amniyon sıvısına bazı 

maddelerin ilavesiyle civciv bu besin maddelerini bağırsaklarından alabilmektedir (Kadam ve 

ark., 2013). İn ovo uygulama da bu mantıktan gidilerek geliştirilmiştir. İn ovo uygulama 

literatürde in ovo besleme yada in ovo enjeksiyon şeklinde de ifade edilmektedir. İn ovo 

besleme ile çıkış sonrası ölümlerin azaltılması, erken dönemde besin maddelerin kullanımın 
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artırılması, bağışıklık sisteminin gelişmesinin sağlanması, kemik gelişimindeki problemlerin 

azaltılması, kas gelişiminin arttırılması ve göğüs eti miktarının artırılmasını sağlamaktadır 

(Uni, 2014).  

İn ovo uygulaması ilk defa Sharma ve Burmester (1982) tarafından hindilerin Marek 

hastalığına karşı yumurtalara enjeksiyon şeklinde uygulanmıştır. Daha sonraki yıllarda 

araştırıcıların in ovo uygulamasında askorbik asit (Elibol ve ark., 2001; Ipek ve ark., 2004; 

Sgavioli ve ark., 2015), karbonhidrat (Zhai ve ark., 2011; Salmanzadeh, 2012; Ipek ve ark., 

2004; Tako ve ark., 2004), amino asit (Bhanja ve ark., 2004; Ohta ve ark., 1999; Kermanshahi 

ve ark., 2015), vitaminler (Bello ve ark., 2013; Salary ve ark., 2014), mineraller (Yair ve ark., 

2013; Oliveira ve ark., 2015), polen (Coşkun ve ark., 2014), hormonlar (Moore ve ark., 1994; 

Kocamis ve ark., 1999) ve arı sütü (Moghaddam ve ark., 2014) gibi maddeler kullanmışlardır.  

Yumurtalarda in ovo beslenme tekniği ile büyüme döneminde piliçlerin performansını 

arttırma çabasında ümit verici sonuçlar elde edilmiştir (Campos ve ark., 2011).  Bununla 

birlikte, kullanılacak en iyi substratlar ve konsantrasyonlar konusunda fikir birliği olmadığı ve 

literatürde az sayıda makale bulunduğu ve gliserol kullanımına atıfta bulunan çalışma 

sayısında yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. Gliserol ’ün in ovo substrat ve 

glukoneogenez prekürsörü (Chan ve ark., 1981) olarak kullanımına katkı sağlayacak 

çalışmalara ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. 

Yapılan çalışmalarda  hepatik gliserol kinaz aktivitesinde bir artış gözlendiğini (Neves ve 

ark., 2017) bunun da in ovo olarak enjekte edilen gliserol ’ün kuluçkanın son günlerinde 

civciv tarafından kullanıldığının göstergesi olabileceği bildirilmiştir (Bernardino ve ark., 

2014). Ayrıca, Cerrate ve ark. (2006), gliserol kullanımının fosfoenolpiruvat karboksinaz ve 

glutamat dehidrojenaz enzimlerinin aktivitelerini inhibe edebileceğini, bunun da kas 

büyümesine yöneltilebilecek glukoneojenik amino asitlerde ayrışmaya neden olabileceğini 

bildirmişlerdir. 

Neves ve ark. (2017) etlik piliç yumurtalarına in ovo gliserol ilavesinin etkilerini 

araştırmışlardır.  Çalışmada gliserol konsantrasyonları (12.5, 25.0, 37.5 ve 50.0 nmol / ml) 

içeren % 0.9 tuz çözeltisi ve bir plasebo grubu (sadece fizyolojik serum ilavesi) ve bir kontrol 

içeren altı farklı grupta incelenmiştir. Enjeksiyon, kuluçka kabiliyeti, embriyo mortalitesi, 

vücut ağırlıkları, bağırsak epitel morfometrisi, kan şekeri ve karaciğer gliserol kinaz 

aktivitesinin değerlendirilmesi için kuluçkanın 17. gününde yapılmıştır. Çalışma sonunda, 

gliserol ilavesinin canlı ağırlık, karaciğer, pankreas ve bağırsak ağırlıklarını etkilemediği 

bildirilmiştir. Gliserol seviyelerinin, sarı kesesi kalıntısı, taşlık ağırlığı ve kan glukozu 

üzerinde kuadratik ve dalak ve kalp ağırlıkları üzerinde artan bir linear etkisinin olduğunu 
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bildirilmişlerdir. Duodenum ve ileum uzunluğu ile villus yüksekliği, 50.0 nmol / ml gliserol 

ilave edilen grupta görülmüştür. Karaciğer gliserol kinaz aktivitesinde doğrusal bir artış etkisi 

de gözlenmiş ve 37.5 ve 50 nmol / ml gliserol ilave edilen grupta kan glukoz seviyesinin daha 

düşük bulunduğu bildirilmiştir. 

Sonuçta araştırıcılar, etlik piliçlerde uygun in ovo gliserol seviyesinin 25 nmol/ml olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Konuyla ilgili yapılan çalışmada (Rocha ve ark., 2013), farklı gliserol seviyelerine sahip (% 

1.2, 2.4, 3.6, 4.8 ve 6.0) solüsyonların in ovo olarak enjekte edilmiş ve etlik piliç civcivlerinde 

çıkıştan sonraki organ ağırlıkları üzerinde önemli bir farklılığa sebep olmadığı bildirilmiştir. 

Sonuçlar, gliserol ’ün in ovo enjeksiyonunun, yumurtadan çıktıktan sonra yumurta sarısı 

kesesi ağırlığını arttırdığını ve çıkıştan sonraki 7. gündeki canlı ağırlık artışında ,% 2.4'e kadar 

gliserol ilavesinin olumlu etkisinin olabileceği bildirilmiştir. 

 

MATERYAL 

Bu deneme; Selçuk Üniversitesi - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü – Kuluçka 

Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. Çalışmada genç damızlık Japon bıldırcınlarından elde edilen 

200 adet yumurta kullanılmıştır. İnkübasyon; gelişim ve çıkış  olmak üzere iki süreçten 

oluşmakta olup, ilk 14 günlük süreç gelişim, bundan sonra çıkışa kadarki olan süreç de çıkış 

olarak adlandırılmaktadır. Gelişim sürecinde sıcaklık ve nisbi nem değerleri sırasıyla 37,5 °C 

ve % 60; çıkış sürecinde ise sıcaklık ve nisbi nem değerleri sırasıyla 37.2 °C ve % 75 olarak 

standardize edileceklerdir. Gelişim sürecinde yumurtalar her iki saatte bir kez 45° açı ile 

asimetrik olarak pozisyonal çevrime tabi tutulacaklardır (her 24 saat için 12 kez). Çıkış 

sonrası civcivler ilk 7 gün % 24 HP ve 2900 Kkal ME/kg içeren bıldırcın civciv büyütme 

yemi ile yemlenmişlerdir. In ovo enjeksiyon uygulaması için saf etil alkol (Sigma – Aldrich) 

ve saf progesteron (Sigma – Aldrich) kullanılmıştır.  

 

METOT 

Deneme için gruplar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

I. Kontrol Grubu : Yumurtalara hiçbir muamele uygulanmamıştır. 

II. Deneme Grubu : Yumurtalara in ovo 0,1 mg progesteron içeren 0,1 ml çözelti 

enjekte edilmiştir. 

 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 668



Denemede her bir grup, her biri 25 yumurta içeren 4 alt gruptan (tekerrür grupları)  

oluşturulmuş olup, toplam 200 adet yumurta kullanılmıştır (2 Grup x 4 Alt Grup x 25 

Yumurta = 200 Yumurta). 

 

In ovo Enjeksiyon Uygulaması  

 

Yumurtalar deneme planına uygun formatta tesadüfi olarak inkübasyon tablalarına 

yerleştirilmişlerdir. İnkübasyonun 336. saati tamamlandıktan sonra in ovo enjeksiyon 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yumurtaların küt ucu % 70’lik etanol ile dezenfekte 

edildikten sonra mikro-matkapla delinip, enjektörle  0.1 ml amniyotik sıvıya enjeksiyon 

yapılmıştır. Uygulamadan sonra mikro-matkap deliği alçı ile kapatılıp her bir alt grupta 25 

yumurta olacak şekilde yumurtalar çıkış tepsilerine yerleştirilmişlerdir. 

 

Kuluçka Performans Kriterleri 

 

Çıkış gücü (%)= (Çıkan civciv sayısı (adet) / döllü yumurta sayısı (adet)) * 100 

Kuluçka randımanı (%)= (Pazarlanabilir civciv sayısı (adet) / kuluçkaya konulan yumurta 

sayısı (adet)) * 100 

 

Çıkış Sonrası İlk 7 Günlük Performans Kriterleri 

 

Çıkış sonrası ilk 7 günlük performans kriterlerinin belirlenmesi için civcivler her bir grup için 

her bir tekerrürde 10 adet olmak üzere 4 tekerrürlü olacak şekilde kafes bölmelerine tesadüfi 

olarak  yerleştirilmişlerdir. Çıkış sonrası civcivler ilk 7 gün % 24 HP ve 2900 Kkal ME/kg 

içeren bıldırcın civciv büyütme yemi ile yemlenmişlerdir. Civcivler başlangıçta ve 7. günün 

sonunda tartılarak 7 günlük canlı ağırlık kazançları belirlenmiştir. Hayvanların yem 

tüketimleri de 7. günün sonunda belirlenmiştir.  Yedinci günün sonundaki yem tüketimi 

yedinci günün sonundaki canlı ağırlık kazancına bölünerek Yem Değerlendirme Katsayısı 

(YDK) hesaplanmıştır.  

 

İstatistiksel Analizler 

 

Denemeden elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmişlerdir.  
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Denemenin kuluçka performansına ilişkin sonuçları Çizelge 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. In ovo Progesteron Uygulamasının Kuluçka Performansına Etkileri 

Gruplar Kuluçka Randımanı (%) Çıkış Gücü (%) 

Kontrol 84* 87,50* 

Progesteron 29 30,20 

 
* Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). 

 

In ovo progesteron enjeksiyonu kontrol grubuna göre kuluçka randımanı ve kuluçka çıkış 

gücünü olumsuz yönde etkilemiştir (sırasıyla kuluçka randımanı için %84’e karşı %29 ve 

kuluçka çıkış gücü için %87.5’e karşı %30,2) (p<0,01). 

 

Denemenin çıkış sonrası 7 günlük büyüme performansına ilişkin sonuçları Çizelge 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2. In ovo Progesteron Uygulamasının Çıkış Sonrası Büyüme Performansına Etkileri 

 

Gruplar 

Çıkış Ağırlığı 

 (g) 

Canlı Ağırlık 

Kazancı (g) 

Yem Tüketimi 

(g) 

Yem 

Değerlendirme 

Katsayısı (g/g) 

Kontrol  

 

9,04 8,79 18,55 2,11 

Progesteron  8,91 8,82 18,35 2,08 

 

Çıkış sonrası gruplardaki civcivler deneme protokolüne uygun olarak % 24 HP ve 2900 Kkal 

ME/kg içeren bıldırcın civciv büyütme yemi ile yemlenmişlerdir.  Deneme sonunda canlı 

ağırlık kazancı, yem tüketimi,  yem değerlendirme katsayısı  gibi performans kriterleri 

bakımından grup ortalamaları arasında gözlemlenen farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuştur. 

 

Sonuç olarak in ovo progesteron enjeksiyonunun gerek kuluçka özellikleri gerekse çıkış 

sonrası büyüme performansı bakımından analitik olarak olumlu bir katkısının olmadığı 

görülmüştür.  
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ÖZET 

 

Bu deneme damızlık bıldırcın yumurtalarına in ovo pregnenolon enjeksiyonunun kuluçka 

özellikleri ve çıkış sonrası performans kriterlerine etkilerini araştırmak için yürütülmüştür. 

Denemede 56 haftalık yaştaki damızlık Japon bıldırcınlarından elde edilen 200 adet yumurta 

kullanılmıştır. Çıkış sonrası civcivler % 24 HP ve 2900 Kkal ME/kg içeren bıldırcın civciv 

büyütme yemi ile yemlenmişlerdir. In ovo enjeksiyon uygulamasında çözelti için etil alkol 

(Sigma – Aldrich) ve  pregnenolon (Sigma – Aldrich) kullanılmıştır. Deneme protokolü 

aşağıdaki gibidir: Kontrol Grubu : Yumurtalara hiçbir muamele uygulanmamış, kontrol grubu 

olarak değerlendirilmiştir. Deneme Grubu  : Yumurtalara %70’lik etil alkol + %99’luk 

pregnenolon içeren çözeltiden (100 ml çözelti 100 mg pregnenolon içermektedir.) in ovo 0,1 

ml enjekte edilmiştir (0,1 ml çözelti 0,1 mg pregnenolon içermektedir.). Denemede her bir 

grup, her biri 25 yumurta içeren 4 alt gruptan oluşturulmuş olup, toplam 200 adet yumurta 

kullanılmıştır (2 Grup x 4 Alt Grup x 25 Yumurta = 200 Yumurta). Yumurtalar deneme 

prosedürüne uygun olarak inkübasyon tablalarına yerleştirilmişlerdir (Her bir uygulama için 4 

tekerrür x 25’er yumurta = 100 yumurta). İnkübasyonun 14. günü tamamlandıktan sonra 

yumurtalara in ovo pregnenolon uygulaması yapılmıştır.  Yumurtaların küt ucu % 70’lik 

etanol ile dezenfekte edildikten sonra mikro-matkapla delinip, enjektörle  0.1 ml çözelti (0,1 

mg pregnenolon içermektedir) amniyotik sıvıya enjekte edilmiştir.  Uygulamadan sonra 

mikro-matkap deliği alçı ile kapatılıp her bir alt grupta 25 yumurta olacak şekilde yumurtalar 

çıkış tepsilerine yerleştirilmişlerdir. 
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Kuluçka performansı bakımından in ovo pregnenolon enjeksiyonu kontrol grubuna göre 

kuluçka randımanı ve kuluçka çıkış gücünü olumsuz yönde etkilemiştir (sırasıyla kuluçka 

randımanı için %85’e karşı %50 ve kuluçka çıkış gücü için %91.4’e karşı %49,5) (p<0,01). 

Çıkış sonrası gruplardaki civcivler deneme protokolüne uygun olarak % 24 HP ve 2900 Kkal 

ME/kg içeren bıldırcın civciv büyütme yemi ile 7 gün süreyle yemlenmişlerdir.  Deneme 

sonunda canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi,  yem değerlendirme katsayısı  gibi performans 

kriterleri bakımından grup ortalamaları arasında gözlemlenen farklılıklar istatistiksel olarak 

önemsiz bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Pregnenolon, Kuluçka, In ovo enjeksiyon, Bıldırcın, Yumurta 

 

ABSTRACT 

This trial was conducted to investigate the effects of in ovo pregnenolone injection in breeder 

quail eggs on hatchability characteristics and post-hatching performance criteria. In the 

experiment, 200 eggs obtained from 56 weeks old breeder Japanese quails were used. 

Incubation; It consists of two processes as development and hatching, the first 14-day process 

is called development, and the process until exit after that is called hatching. After hatching, 

the chicks were fed with quail chick breeding feed containing 24% HP and 2900 Kcal ME/kg. 

Ethyl alcohol (Sigma – Aldrich) and progesterone (Sigma – Aldrich) were used for solution in 

in ovo injection application. The trial protocol is as follows:  Control Group: No treatment 

was applied to the eggs and they were considered as the control group.  Experimental Group: 

In ovo 0.1 ml of solution containing 70% ethyl alcohol + 99% pregnenolone (100 ml solution 

contains 100 mg pregnenolone) was injected into the eggs (0.1 ml solution contains 0.1 mg 

pregnenolone.) . In the experiment, each group was formed from 4 subgroups, each containing 

25 eggs, and a total of 200 eggs were used (2 Groups x 4 Subgroups x 25 Eggs = 200 Eggs). 

Eggs were placed in incubation trays in accordance with the trial procedure (4 replications x 

25 eggs for each application = 100 eggs). After the 14th day of incubation was completed, in 

ovo injection was applied to the eggs. After disinfecting the blunt end of the eggs with 70% 

ethanol, they were drilled with a micro-drill and 0.1 ml of solution was injected into the 
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amniotic fluid with a syringe. After the application, the micro-drill hole was covered with 

plaster and the eggs were placed in the hatching trays with 25 eggs in each subgroup.  

In ovo pregnenolone injection negatively affected hatchability and hatchability compared to 

the control group (85% vs. 50% for hatchability, and 91.4% vs. 49.5% for hatchability, 

respectively) (p<0.01) . 

The chicks in the post-hatching groups were fed with quail chick rearing feed containing 24% 

HP and 2900 Kcal ME/kg in accordance with the experimental protocol. At the end of the 

experiment, the differences observed between the group averages in terms of performance 

criteria such as body weight gain, feed consumption, feed conversion ratio were found to be 

statistically insignificant. 

Keywords: Pregnenolone, Incubation, In ovo injection, Quail, Egg 
 

GİRİŞ 

Kanatlı hayvanlarda in ovo enjeksiyon yöntemi yaklaşık 30 yıl önce Amerika Birleşik 

Devletleri’nde  damızlık etlik piliç yumurtalarına aşı uygulaması amacıyla başlatılmıştır. 

Daha sonraki süreçlerde tekniğin kapsamı genişletilerek metabolik ve fizyolojik etkili 

unsurların da in ovo enjeksiyon yöntemiyle uygulamasına geçilmiştir. Çünkü, kuluçkanın 

çıkış öncesi döneminde yapılan uygulamaların çıkış sonrası performans özelliklerine olan 

pozitif etkilerinin artmasına bağlı olarak bu konudaki çalışmalar yeni bir ivme kazanmıştır.  

Pregnenolon hormonu progesteron, DHEA, mineralkorkikoids, gl,ükokortikoids, androjen ve 

östrojen gibi steroid hormonların ön-bileşiğidir. Pregnenolon  adrenal bezlerin 

mitokondrilerinde kolesterolden sentezlenen ana hormon olarakta bilinmektedir. Pregnenolon 

aynı zamanda immün sistemin sağlılklı çalışabilmesi için esansiyel bir hormondur. Bu 

nedenlerden dolayı bu çalışmada in model hayvan olarak damızlık japon bıldırcını 

yumurtalarına kuçkanın çıkış döneminde in ovo pregnenolon uygulamasına karar verilmiştir. 

 

Kuluçka teknolojisinin amacı pazarlanabilir nitelikte yüksek sayıda kaliteli civciv elde 

edebilmektir. Bu amaca yönelik olarak son yıllarda in ovo enjeksiyon yöntemi adı verilen yeni 

bir uygulama hayata geçmeye başlamıştır. Önceleri bu yöntemle kritik öneme sahip besin 
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maddeleri kuluçkadaki yumurtaların amniyotik keselerine verilirken, son zamanlarda farklı 

fizyolojik etkilere sahip bileşiklerin de verilmeye başlandığını görmekteyiz.  

 

İnkübasyona bırakılan damızlık yumurtaların ideal gelişimlerini gerçekleştirebilmeleri için 

fizyo-kimyasal tetikleyici denilebilen çok yönlü etkilere sahip hormonların uygulamaya 

sokulmasında büyük faydalar olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak, bu konuda oldukça 

sınırlı sayıda literatür mevcut olup, daha ileri düzeydeki akademik araştırmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır (Uni ve Ferket, 2003). 

  

Optimal bir kuluçka performansı için inkübe edilen yumurtalarda gerekli besin maddelerinin 

yeterli miktar ve oranlarda bulunması zorunludur  (Richards, 1997; Vieira, 2007).  

 

Öte yandan, her ne kadar yumurtadaki besin unsurları embriyonal süreç için yeterli gözükse 

bile eksojen unsurlarla embriyonun takviye edilmesinin pozitif çıktılara yol açabildiği de 

bildirilmektedir (Palmer ve Guilette, 1991). 

 

Embriyonal sürecin sonlarına yakın metabolik ve fizyolojik aktivasyon maksimum seviyeye 

ulaşmaktadır. Bu süreçte embriyo enerjisinin önemli bir bölümünü proteinlerin 

oksidasyonundan sağlamaktadır. Ancak, enerji metabolizmasının regülasyonuna yönelik 

olarak bazı stratejik öneme sahip  hormonların devreye girmesi kaçınılmaz fizyolojik bir 

gerçektir. Bu nedenle, çoklu fizyo-kimyasal etkilere sahip stratejik hormonların in ovo 

enjeksiyon yöntemiyle embriyoya ulaştırılabilmesi pozitif çıktılara yol açabilecek kritik bir 

uygulama gibi gözükmektedir. 

 

İnkübasyon esnasında embriyo besin madde ihtiyaçlarının bir kısmını amniyotik kesedeki 

sıvıdan karşılayabilmektedir. Dolayısıyla amniyotik sıvıya yapılabilecek eksojen 

manüplasyonlar embriyoya ekstra avantajlar sağlayabilecektir (Romanoff, 1960; Kadam ve 

ark., 2013). 

 

 Uni (2014) in ovo enjeksiyon yönteminin embriyoya önemli fizyolojik ve metabolik 

avantajlar sağladığını, hatta bu uygulamanın çıkış sonrası performansı olumlu yönde 

etkilediğini bildirmektedir.  
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In ovo enjeksiyonuygulamasını tarihte ilk kez öncü araştırmacılar olan Sharma ve Burmester 

(1982) hindilerdeki Marek hastalığına karşı aşı şeklinde hayata geçirmişlerdir.  

 

Daha sonraki yıllarda araştırıcıların in ovo uygulamasında bazı hormonları uygulamaya 

başladıklarını da görmekteyiz (Moore ve ark., 1994; Kocamis ve ark., 1999). 

 

Neves ve ark. (2017) in ovo enjeksiyon yöntemiyle bazı glikojenik bileşiklerin embriyoya 

iletilmesinin enerji metabolizmasına katkı sağlayabildiğini bildirmişlerdir.  

 

Bu konuda Bernardino ve ark. (2014), Cerrate ve ark. (2006)’da bu yöntemle embriyoya 

ulaştırılabilen glikoneojenik unsurların enerji metabolizmasıyla ilgili enzimleri artırdığını 

kaydetmişlerdir.  

 

Konuyla ilgili yapılan çalışmada (Rocha ve ark., 2013), farklı gliserol seviyelerine sahip (% 

1.2, 2.4, 3.6, 4.8 ve 6.0) solüsyonların in ovo olarak enjekte edilmiş ve etlik piliç civcivlerinde 

çıkıştan sonraki organ ağırlıkları üzerinde önemli bir farklılığa sebep olmadığı bildirilmiştir. 

Sonuçlar, gliserol ’ün in ovo enjeksiyonunun, yumurtadan çıktıktan sonra yumurta sarısı 

kesesi ağırlığını arttırdığını ve çıkıştan sonraki 7. gündeki canlı ağırlık artışında ,% 2.4'e kadar 

gliserol ilavesinin olumlu etkisinin olabileceği bildirilmiştir. 

 

Bhanja ve ark., (2004) in ovo amino asit enjeksiyonunun civcivlerin bağışıklık sşitemi ve çıkış 

sonrası performans özelliklerini önemli seviyede artırdığını bildirmişlerdir. Campos ve ark., 

(2011) bazı stratejik besin maddelerinin in ovo enjeksiyon tekniğiyle embriyoya 

ulaştırılmasının kuluçka performansını yükselttiğini kaydetmişlerdir.  

 

Chan ve ark., (1981) bazı karbonhidrat ve glikojenik bileşiklerin in ovo uygulamalarında 

önemli çıkış başarıları elde etmişlerdir. Hargis ve ark. (1989) in ovo yöntemiyle büyüme 

hormonu enjeksiyonunun büyüme özellikleri ve adipoz doku gelişimini değiştirdiğini ifade 

etmişlerdir.  

MATERYAL 

 

Bu deneme; Selçuk Üniversitesi - Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü – Kuluçka 

Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. Çalışmada genç damızlık Japon bıldırcınlarından elde 
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edilecek 00 adet yumurta kullanılacaktır. İnkübasyon; gelişim ve çıkış  olmak üzere iki 

süreçten oluşmakta olup, ilk 14 günlük süreç gelişim, bundan sonra çıkışa kadarki olan süreç 

de çıkış olarak adlandırılmaktadır. Gelişim sürecinde sıcaklık ve nisbi nem değerleri sırasıyla 

37,5 °C ve % 60; çıkış sürecinde ise sıcaklık ve nisbi nem değerleri sırasıyla 37.2 °C ve % 75 

olarak standardize edileceklerdir. Gelişim sürecinde yumurtalar her iki saatte bir kez 45° açı 

ile asimetrik olarak pozisyonal çevrime tabi tutulacaklardır (her 24 saat için 12 kez).  

Çıkış sonrası civcivler ilk 7 gün % 24 HP ve 2900 Kkal ME/kg içeren bıldırcın civciv 

büyütme yemi ile yemlenmişlerdir. In ovo enjeksiyon uygulaması için saf etil alkol (Sigma – 

Aldrich) ve saf progesteron (Sigma – Aldrich) kullanılmıştır.  

 

METOD 

 

Deneme için gruplar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

I. Kontrol Grubu : Yumurtalara hiçbir muamele uygulanmamıştır. 

II. Deneme Grubu : Yumurtalara in ovo 0,5 mg pregnenolon içeren 0,2 ml etanol 

enjekte edilecektir. 

 

Projede; her bir grup, her biri 25 yumurta içeren 4 alt gruptan (tekerrür grupları)  

oluşturulacak olup, toplam 200 adet yumurta kullanılacaktır (2 Grup x 4 Alt Grup x 25 

Yumurta = 200 Yumurta). 

 

In ovo Enjeksiyon Uygulaması  

 

Yumurtalar üstteki deneme planına uygun formatta tesadüfi olarak inkübasyon tablalarına 

yereleştirileceklerdir. İnkübasyonun 336. saati tamamlandıktan sonra in ovo enjeksiyon 

uygulamasına başlanacaktır. Yumurtaların küt ucu % 70’lik etanol ile dezenfekte edildikten 

sonra mikro-matkapla delinip, enjektörle  0.1 ml amniyotik sıvıya enjeksiyon yapılacaktır. 

Uygulamadan sonra mikro-matkap deliği alçı ile kapatılıp her bir alt grupta 25 yumurta olacak 

şekilde yumurtalar çıkış tepsilerine yerleştirileceklerdir. 

 

Kuluçka Performans Kriterleri 

 

Çıkış gücü (%)= (Çıkan civciv sayısı (adet) / döllü yumurta sayısı (adet)) * 100 
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Kuluçka randımanı (%)= (Pazarlanabilir civciv sayısı (adet) / kuluçkaya konan yumurta sayısı 

(adet)) * 100 

 

Çıkış Sonrası İlk 7 Günlük Performans Kriterleri 

 

Çıkış sonrası ilk 7 günlük performans kriterlerinin belirlenmesi için civcivlerher bir grup için 

her bir tekerrürde 10 adet olmak üzere 4 tekerrürlü olacak kafes bölmelerine tesadüfi olarak  

yerleştirileceklerdir. Çıkış sonrası civcivler ilk 7 gün % 24 HP ve 2900 Kkal ME/kg içeren 

bıldırcın civciv büyütme yemi ile yemleneceklerdir. Civcivler başlangıçta ve 7. günün 

sonunda tartılarak canlı ağırlık kazancı belirlenecektir. Hayvanların yem tüketimleri 7. günün 

sonunda belirlenecektir.  Yedinci günün sonundaki yem tüketimi yedinci günün sonundaki 

canlı ağırlık kazancına bölünerel Yem Değerlendirme Katsayısı (YDK) hesaplanacaktır. 

Yedinci günün sonunda ölen civciv sayısı başlangıçtaki civciv sayısından çıkartılarak 

aşağıdaki formül yardımıyla yaşama gücü belirlenecektir. Yaşama Gücü (%) =  (Gruplardaki 

başlangıç bıldırcın sayısı – Ölen bıldırcın sayısı / Gruplardaki   başlangıç bıldırcın sayısı 

)*100 

 

İstatistiksel Analizler 

 

Denemeden elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmişlerdir.  

 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Denemenin kuluçka performansına ilişkin sonuçları Çizelge 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. In ovo Pregnenolon Uygulamasının Kuluçka Performansına Etkileri 

Gruplar Kuluçka Randımanı (%) Çıkış Gücü (%) 

Kontrol 85* 91,40* 

Pregnenolon  50 49,50 

 
* Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). 
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In ovo pregnenolon enjeksiyonu kontrol grubuna göre kuluçka randımanı ve kuluçka çıkış 

gücünü olumsuz yönde etkilemiştir (sırasıyla kuluçka randımanı için %85’e karşı %50 ve 

kuluçka çıkış gücü için %91.4’e karşı %49,5) (p<0,01). 

 

 

Denemenin çıkış sonrası 7 günlük büyüme performansına ilişkin sonuçları Çizelge 2’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 2. In ovo Pregnenolon Uygulamasının Çıkış Sonrası Büyüme Performansına Etkileri 

 

Gruplar 

Çıkış Ağırlığı 

 (g) 

Canlı Ağırlık 

Kazancı (g) 

Yem Tüketimi 

(g) 

Yem 

Değerlendirme 

Katsayısı (g/g) 

Kontrol  

 

8,31 9,98 24,87 2,49 

Pregnenolon  8,29 10,02 25,11 2,51 

 

Çıkış sonrası gruplardaki civcivler deneme protokolüne uygun olarak % 24 HP ve 2900 Kkal 

ME/kg içeren bıldırcın civciv büyütme yemi ile yemlenmişlerdir.  Deneme sonunda canlı 

ağırlık kazancı, yem tüketimi,  yem değerlendirme katsayısı  gibi performans kriterleri 

bakımından grup ortalamaları arasında gözlemlenen farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuştur.  

 

Sonuç olarak in ovo pregnenolon enjeksiyonunun gerek kuluçka özellikleri gerekse çıkış 

sonrası büyüme performansı bakımından analitik olarak olumlu bir katkısının olmadığı 

görülmüştür. 
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ÖZET 

Kedilerin üst solunum yolu enfeksiyonları (URTD) yaygın adıyla „Kedi Nezlesi‟ olarak da 

bilinmektedir. Özellikle yeni doğan ve yavru kedilerde yaygın olarak görülmekte, ciddi 
enfeksiyonlara ve ölümlere yol açabilmektedir. Barınaklar ve kalabalık yetiştiriciliğin 
yapıldığı damızlık işletmelerinde birden fazla sayıda patojen etkenin tek başına ya da bir 
arada çoklu enfeksiyonlara yol açmaları ile yavru kedilerde üst solunum yolu hastalıkları 
meydana gelmektedir. Dünya genelinde yapılan çalışmalar enfeksiyona en sık olarak 
virüslerin neden olduklarını ve Feline Herpesvirüs-1 (FeHV-1) ve Feline Calicivirüs (FeCV) 

başlıca viral patojenler oldukları bildirilmiş olup bu derlemenin ana konuları olacaklardır.
FeHV-1 Feline viral rhinotracheitis (FVR) hastalığının etkenidir, Alphaherpesvirinae 

familyasından DNA‟lı virüsdür. Başlıca olarak nasal, faringeal, kornael ve konjuktival 
epitelyum dokularına affinite duyar. Uterus dokusuna da affinite duyduğu bilinmektedir. 
Kedilerde akut ve kronik seyirli karmaşık üst solunum yolu ve oküler enfeksiyonlara sebep 
olan viral bir enfeksiyondur.  FeCV Caliciviridae familyasında yer alan non-enterik, RNA‟lı 
bir virüsdür. Bulaşma direkt ve indirekt yollar ile olmaktadır. Enfekte kedilerden saçılan 
solunum yolu ve ağız salgılarının duyarlı kediler tarafından alınması ile bulaşma olur ve 
hastalık yayılır. Hasta hayvanların salgılarıyla yayılan virüsler, kürklerini ve çevrelerini 
kirletir. Hasta hayvanlarla fiziksel temasta bulunan kişiler, virüsü bir hayvandan diğerine 
elleri ve kontamine giysileri ile taşıyarak enfeksiyonun bulaşmasında önemli rol oynarlar. 
Hastalığa neden olabilen diğer patojenler olan bakteriler arasında ise ilk sıralarda Bordetella 

bronchiseptica, Chlamydia felis ve Mycoplasma spp., Streptococcus canis ve Streptococcus 

equi subspecies zooepidemicus bulunduğu bildirilmiştir. Bu derleme makale yavru kedilerde 

üst solunum yolu enfeksiyonlarının başlıca nedenleri arasında olan virüsler kökenli 
enfeksiyonlardan olan Feline Herpesvirüs-1 ve Feline Calicivirüs üzerine odaklanmıştır. 
Güncel bilgiler ışığında kedigillerin bu önemli enfeksiyonları yeniden gözden geçirilerek 

yenilikçi tedavi seçenekleri ile önleme stratejileri hakkında bir güncelleme sunulmaktadır. En 

önemli koruyucu önlemler olarak aşılama, kedilerde kalabalık ortamların azaltılması, stresin 
önlenmesi, yem, su ve tuvalet kaplarının ayrı tutulması ile yüksek biyogüvenlik önlemleri yer 
almaktadır. Kedi hekimliğinde FeHV-1, FeCV ve Feline Panleucopenia Virüs (FePL) 3‟lü 
kombine karma attenüe canlı aşısı koruyucu amaçlı olarak uygulanmaktadır. 
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Anahtar kelimeler: Kedi nezlesi, Feline Herpesvirüs-1, Feline Calicivirüs.  

ABSTRACT 

Feline upper respiratory tract infections (URTD) are also commonly known as 'Cat Flu'. 

URTD is usually seen in newborns and kittens and can lead to serious infections and death. It 

is known that the disease has various etiological agents and they can cause multiple 

infections, either alone or as coinfections, especially in shelters and overcrowded breeding 

facilities. Worldwide studies have reported that viruses are the most common cause of 

infection, and Feline Herpesvirus-1 (FeHV-1) and Feline Calicivirus (FeCV) are the main 

viral pathogens. FeHV-1 is the causative agent of URTD and Feline viral rhinotracheitis 

(FVR), a DNA virus and belongs to Alphaherpesvirinae family. The virus has affinity mainly 

for nasal, pharyngeal, corneal and conjunctival epithelial tissues. It is also known to have 

affinity for the uterine tissue. The infection characterized by complex upper respiratory tract 

and ocular lesions with acute and chronic course in diseased cats. FeCV is a non-enteric RNA 

virus in the family of Caliciviridae. Contamination with patogens occurs by direct and indirect 

ways and the disease spreads by ingestion of respiratory and oral secretions from infected cats 

by susceptible cats. The saliva and nasal discharges of infected cats contain copious amounts 

of the virus. Viruses spread by the secretions of sick animals and contaminate their fur and 

surroundings. People who have physical contact with diseased animals play an important role 

in the transmission of the infection by carrying the virus from one animal to another with their 

hands and contaminated clothing. It has been reported that Bordetella bronchiseptica, 

Chlamydia felis and Mycoplasma spp., Streptococcus canis and Streptococcus equi 

subspecies zooepidemicus are among the bacterial pathogens that can cause the disease. This 

review article focuses on Feline Herpesvirus-1 and Feline Calicivirus, which are viral 

infectious agents of upper respiratory tract infections in cats. This review article aims to 

present the current diagnosis and treatment options and prevention strategies of this common 

feline disease, by reviewing it with new data. 

Keywords: Cat flu, Feline Herpesvirus-1, Feline Calicivirus. 

GĠRĠġ 

Kedilerin üst solunum yolu enfeksiyonları (URTD) yaygın adıyla „Kedi Nezlesi‟ olarak da 

bilinmektedir. Özellikle yeni doğan ve yavru kedilerde yaygın olarak görülmekte, ciddi 
enfeksiyonlara ve ölümlere yol açabilmektedir. Barınaklar ve kalabalık yetiştiriciliğin 
yapıldığı damızlık işletmelerinde birden fazla sayıda patojen etkenin tek başına ya da bir 

arada çoklu enfeksiyonlara yol açmaları ile yavru kedilerde üst solunum yolu hastalıkları 
meydana gelmektedir. Dünya genelinde yapılan çalışmalar enfeksiyona en sık olarak 
virüslerin neden olduklarını ve Feline Herpesvirüs-1 (FeHV-1) ve Feline Calicivirüs (FeCV) 

başlıca viral patojenler oldukları bildirilmiştir. Kedi nezlesi bir kompleks solunum yolu 

hastalığıdır ve genel olarak sinüzit, konjonktivit, lakrimasyon, artmış tükürük salgısı ve oral 
ülserasyonlar ile karakterize edilen hastalıkları içerir. Hastalığa neden olabilen diğer 
patojenler olan bakteriler arasında ise ilk sıralarda Bordetella bronchiseptica, Chlamydia felis 
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ve Mycoplasma spp., Streptococcus canis ve Streptococcus equi subspecies zooepidemicus 

bulunduğu bildirilmiştir (Dağalp ve ark., 2019, Cai ve ark., 2002, Merck 2005, Murphy ve 

ark., 1999). Bu derleme makale yavru kedilerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının başlıca 
nedenleri arasında olan virüsler kökenli enfeksiyonlardan olan Feline Herpesvirüs-1 ve Feline 

Calicivirüs üzerine odaklanmıştır.  

Feline herpesvirüs Tip 1 (FeHV-1) ya da diğer bilinen adıyla Feline viral rhinotracheitis 
virüsü (FVR) evcil ve yabani tüm kedigillerlerde enfeksiyonlara yol açarlar.  Etken 

Alphaherpesvirinae familyasında yer alan DNA‟lı bir virüsdür. Başlıca olarak nasal, faringeal, 
kornael ve konjuktival epitelyum dokularına affinite duyar. Uterus dokusuna da affinite 
duyduğu bilinmektedir. Kedilerde akut ve kronik seyirli karmaşık üst solunum yolu ve oküler 
enfeksiyonlara sebep olan viral bir enfeksiyondur. Kedi kompleks solunum yolu hastalığı, 
rinosinüzit, konjuktivit, lakrimasyon, salivasyon ve oral ülserasyonlarla görülen hastalıkları 
içerir. Enfeksiyon ülkemizde ve tüm dünyada yaygındır. Feline herpesvirüs 1 enfeksiyonları 
konakçıya özgüdür ve bilinen hiçbir insan enfeksiyonu için zoonoz riski oluşturmaz.  İlk 
enfeksiyondan sonra hastalığı atlatan hayvanlarda latent hale gelen virüs ömür boyu hayvanda 
bulunmaya devam eder. Şiddetli pnömoni, gelişme geriliği, ağır seyirli oküler lezyonlar ve 
gözün kaybına kadar gidebilen şiddette keratit ile abort ve ölümlere yol açabilen önemli bir 
kedigil hastalığıdır. Özellikle çoklu kedi hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır ve kedilerin 
kalabalık ve toplu olarak bulundukları evler, parklardaki kedi evleri ve barınaklarda önemli 
salgınlara yol açmaktadırlar. Koruyucu attenüe canlı aşısı mevcuttur ve kedi hekimliğinde 
Feline Calicivirus (FCV) ile Feline Panleucopenia (FPL) enfeksiyonlarına karşı koruyucu 
amaçla 3‟lü kombine karma aşı olarak uygulanmaktadır. (Murphy ve ark., 1999, Nelson ve 
Couto 2003, Gaskell ve ark., 2007, Thomasy ve ark., 2014, Kuehn 2019). 

Feline calicivirüs (FCV) tarafından oluşturulan önemli bir kedi hastalığıdır. Etken 
Caliciviridae familyasında yer alan ve hücre kültürüne adapte edilmiş non-enterik, RNA‟lı bir 
virüsdür. Bir toplu kedi hastalığı olarak ön plana çıkmaktadır, özellikle kedi evleri veya 
barınaklarda gruplar halinde bir arada yaşayan kedilerin calicivirüs enfeksiyonuna 
predispozisyonu daha yüksektir. Virüsle kontamine olmuş kedi evleri, barınaklar, kafesler, 
yemek, su, dışkı kapları ile görevli personel ve veteriner hekimler enfeksiyonu yayılmasında 
önemli rol oynamaktadır. Bulaşma direkt ve indirekt yollar ile olmaktadır. Enfekte kedilerin 

solunum yolu ve ağız salgılarının duyarlı kediler tarafından alınması ile olur. İnsanlar salya ve 
burun akıntılarının tüylerine bulaştığı enfekte kedileri severken elleri ile virüsü bir hayvandan 
diğerine taşıyarak bu enfeksiyonun bulaşmasında farkında olmadan önemli bir rol 
oynamaktadırlar. FeCV enfeksiyonları tipik olarak, pnömoni ve akut artrit / topallama 
sendromu gibi daha az sık görülen semptomlarla akut solunum hastalığı ve oral ülserasyon 
gibi çeşitli klinik bulgulara neden olur. Bu derleme feline calicivirüslerin neden oldukları 
enfeksiyonları, klinik semptomları, taşıyıcı popülasyonlarının değişkenlerinin ve 
dinamiklerinin anlaşılmasındaki son gelişmeleri içermektedir. Ayrıca virüsün ve enfeksiyonun 
yayılma yöntemleri ile ilgili mevcut bilgi durumunu gözden geçirmektedir.  Enfeksiyonun 

kontrolünde ve yayılmasının önlenmesinde alınması gereken tedbirler, koruma ve kontrol 
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yolları ele alınmıştır. Solunum yolu hastalıklarının kontrolüne ilişkin ticari aşı seçenekleri ve 
aşı kullanımı ile yeni aşı geliştirme çalışmaları detaylı olarak incelenmiştir. Kedilerin 

calicivirus enfeksiyonunda lezyonlar genellikle solunum sisteminde, ağız mukozasında ve 
gözlerde oluşur. Ödem, ağız ve dil epitelinde ülserasyon görülebilir. Ülserasyonlar bazen o 
kadar şiddetli olur ki ağızdaki tüm papillalar dökülebilir. Akut veya subakut seyirli 
enfeksiyonda konjuktivitis, rinitis, traheitis, pneumonitis, vesikülasyon ve epitellerin 
ülserasyonu görülmektedir. Yüksek morbidite ile seyreder, mortalitenin yavru kedilerde % 
30-50 arasında değiştiği bildirilmektedir. Ödem, özellikle ağızda, ülserasyon görülebilir. 
Ticari attenüe canlı aşısı mevcuttur (Dawson ve ark., 2001, Foley ve ark., 2006, Cai ve ark., 

2002, Merck 2005, Murphy ve ark., 1999). 

ETĠYOLOJĠ 

FeHV-1, Herpesviridae familyasının, Alphaherpesvirinae altfamilyasının Varicellovirus 

genusu içerisinde yer almaktadır. Akut kedi üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğuna Feline 
herpesvirüs 1 virüsü neden olur. FeHV-1 virionlarının boyutu 120 ila 180 nm arasındadır. Çift 
sarmallı viral DNA genomunu içeren bir çekirdekten, çekirdeği çevreleyen bir ikosahedral 
kapsitten, kapsiti çevreleyen bir tegument katmanından ve glikoprotein uzantıların çıkıntı 
yaptığı çift tabakalı bir lipit zarftan oluşurlar. FeHV-1 öncelikle evcil kedileri enfekte eder, 

ancak aslanlar, çita ve kaplanlar da enfeksiyona karşı duyarlıdır. FeHV-1 in-vitro olarak 

sadece kedi kökenli hücrelerde çoğalır. FeHV-1'in 23 virionla ilişkili protein içerdiği 
saptanmıştır. (Murphy ve ark., 1999, Merck 2005, Gaskell ve ark., 2007, Maes 2012, Sun ve 

ark., 2014).  

Feline 

Calicivirüsleri  (FCV), Caliciviridae familyasının Vesivirus cinsinin üyeleridir.  Zarfsız, 30-38 

nm büyüklüğünde, küçük tek sarmallı, pozitif-duyarlı RNA içerir ve yaklaşık 7.7 kb 
büyüklüğünde genomu vardır. Yerleşim ve replikasyon sitoplasma içerisinde meydana gelir 
ve virüs hücrenin erimesi ile açığa çıkarak yayılır. Dünya çapında yaygın olarak görülen 
önemli bir kedi patojenidir. Feline calicivirüsü, özellikle barınaklar, koloniler ve kedi evleri 
gibi çoklu kedi ortamlarında kedilerin % 40-50‟ inde saptanmıştır. Virüs tipik olarak orta 
şiddette, akut seyirli bir üst solunum yolu hastalığıdır ve oral epitel dokunun ülserasyon ile 
karakterize enfeksiyonlara yol açar. Ancak, daha virulent bazı suşların olduğu bildirilmektedir 
ve % 50'ye kadar ulaşan yüksek mortalite oranlarıyla ilişkili oldukları düşünülmektedir. FCV 
enfeksiyonları tipik olarak, pnömoni, akut artrit ve topallama sendromu gibi daha az sıklıkta 
görülen semptomlarla görülen çeşitli klinik bulgulara neden olur. (Murphy ve ark., 1999, Cai 

ve ark. 2002, Merck 2005, Radford ve ark., 2007 ve 2011, Pedersen ve ark., 2007, Pesavento 

ve Murphy 2014).  

EPĠDEMĠYOLOJĠ 

Feline herpesvirüs 1 kedigillerde akut hastalığa neden olur, iyileşen kedilerde enfeksiyon 

latent forma geçer ve ilerleyen yıllarda persiste enfeksiyonlar oluşabilir.  FeHV-1 özellikle 
yavru ve genç kedileri etkiler. Yavru kedilerin çoğu, yaklaşık 8 haftalık olana kadar maternal 
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antikorlarla pasif bağışıklık ile korunmaktadır. FeHV-1 enfeksiyonunda en önemli bulaşma 
yolları akut enfeksiyonlu kedilerin saçtığı oronazal ve oküler sekresyonlardır. Oronazal 
yoldan girdikten sonra FeHV-1, üst solunum yolunun mukozasında çoğalır ve genellikle 
duyarlı hayvanlarda şiddetli üst solunum yolu hastalığına neden olur. Kuluçka süresi 2 ila 6 
gün arasında değişmektedir. FeHV-1'in primer replikasyon bölgeleri, nazal septum mukozası, 
nazofarenks, konjuktiva ve trakeanın üst bölgeleridir. Replikasyon bademcikler ve mandibular 

lenf düğümlerinde gerçekleşir. Felidae familyasının bütün türlerinin duyarlı olduğu 
düşünülmektedir. Hem evcil hem de yabani kedilerde enfeksiyon bildirilmiştir. Solunum yolu 
enfeksiyonları şikayeti ile kliniklere başvuran kedilerin yaklaşık yarısında FeHV-1 bulunduğu 
bilidirilmektedir. Çoklu kedi ortamlarında birlikte yaşayan kedi populasyonlarında FeHV-1 

antikor düzeyi %70‟in üzerindedir. Evcil kedilerde ise bu oranın %50 seviyelerinde olduğu 
bildirilmiştir (Ellis 1981, Murphy ve ark., 1999, Gaskell ve ark., 2007). Ülkemizde 
enfeksiyonun durumu ile ilgili çalışmalar yapılmış ve kedilerde varlığı ortya konmuştur ( 
Gaskell ve Povey 1982, Karapınar ve ark., 2014, Pesavento ve ark., 2014, Küçük ve ark., 
2017, Dağalap ve ark. 2019) 

Feline calicivirus dünya çapında yaygın olarak görülür ve muhtemelen tüm kedigillerde 
(Felidae) enfeksiyonlara yol açmaktadır. Ülkemizde görüldüğü bildirilmiştir (Dağalap ve ark., 
2019). Ancak günümüze kadar sadece evcil kedilerde ve çitalarda doğal enfeksiyonlar rapor 
edilmiştir. Feline calicivirüsü derinin endotel ve epitel hücreleri ile parankimal organlara karşı 
belirgin bir tropizme sahiptir ve enfeksiyon genellikle yetişkin kedilerde yavru kedilerden 
daha şiddetli seyreder. Feline calicivirus enfeksiyonları kedilerde komplike solunum sistemi 
enfeksiyonlarının iki ana nedeninden birisidir. Bulaşma aerosol yol ve fomitler aracılığıyla 
meydana gelir; virüs genellikle insanlar tarafından hassas kedilere taşınır. İnsanlar salya ve 
burun akıntılarının tüylerine bulaştığı enfekte kedileri severken elleri ile virüsü bir hayvandan 

diğerine taşıyarak bu enfeksyonun bulaşmasında farkında olmadan önemli bir rol 
oynamaktadırlar. Bir toplu kedi hastalığı olarak ön plana çıkmaktadır, özellikle kedi evleri 
veya barınaklarda gruplar halinde bir arada yaşayan kedilerin feline calicivirüs enfeksiyonuna 
predispozisyonu daha yüksektir. Virüsle kontamine olmuş kedi evleri, barınaklar, kafesler, 
yemek, su, dışkı kapları ile görevli personel ve veteriner hekimler enfeksiyonun yayılmasında 
önemli rol oynamaktadır. Enfeksiyon akut veya subakut syreder. Kuluçka süresi 2 ila 6 
gündür. Lezyonlar genellikle solunum sistemi, ağız boşluğu ve gözler ile sınırlıdır. 
Konjuktivitis, rinitis, traheitis, pnömoni ve vezikülasyon ile oral epitel ülserleri ile 
karakterizedir. Hiperemi ve konjesyonu ödem takip eder ve bazı vakalarda, özellikle ağızda 
epitelyum dokunun ülserasyonu klinik tabloya eşlik eder. Şiddetli enfeksiyonlarda, akciğer 
ödemi ve interstisyel pnömoni gelişebilir. Diğer genel bulgular arasında ateş, iştahsızlık, 
uyuşukluk, sert yürüyüş ile bazen nazal ve oküler akıntı bulunur. Yüksek morbidite ve 
değişken mortalite ile seyreder. Çok genç yavru kedilerde ölüm oranı % 30 ila 50'ye kadar 
ulaşabilir ve iyileşen kediler uzun bir süre boyunca enfeksiyonu taşıyıcı hale geçerler 
(Murphy ve ark., 1999, Nelson ve Couto 2003, Gaskell ve ark., 2004, Coyne ve ark., 2006, 

Radford ve ark., 2007). 
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Virüs enfekte kedilerden büyük miktarlarda saçılır; iyileşen kediler aylar boyunca 
enfeksiyonu saçmaya devam edebilirler. Kötü yaşam şartları, kalabalık kedi populasyonları, 
transport gibi stres faktörleri persiste enfeksiyonlara yol açabilir ve daha fazla virüs 
saçılmasına yol açabilir. Sahada dolaşımda olan farklı kedi calicivirus suşları arasında 
virülens değişkenlikleri gözlemlenir. Bazı suşlar subklinik üst solunum yolu enfeksiyonlarına 
yol açarken, virülensi daha yüksek suşlar ise özellikle yavru kedilerde şiddetli pnömoniye ve 
yüksek ölüm oranlarına neden olurlar (Murphy ve ark., 1999, Cai ve ark. 2002, Merck 2005, 
Radford ve ark., 2007 ve 2011, Pedersen ve ark., 2007, Pesavento ve Murphy 2014).  

KLĠNĠK BULGULAR 

FeHV-1 kuluçka süresi üst solunum yolu enfeksiyonları için 2-6 gün,  pnömoni için 5-10 

gündür. Akut ateş yükselmesi ile başlar, ateş 39 ile 40,5° C arasında dalgalı bir seyir izler. İlk 
gözlemlenen yaygın klinik bulgular arasında sık hapşırma, göz yangısı, burun akıntısı ve salya 
artışı bulunur.  Başlangıçta, seröz karakterli burun ve oküler akıntısı vardır fakat kısa süre 
içinde depresyon ve anoreksi ile birlikte hastalığın klinik tablosu ağırlaşır ve bu akıntılar 
çoğalarak mukopurulent hale gelir (Şekil 1). İlaç uygulaması, yakalanma ve transport gibi 
nedenlerele strese giren kedilerde hapşırık nöbetleri gözlemlenir. Aşırı derecede zayıflamış 
kedilerde ülseratif stomatit, bazılarında ise ülseratif keratit gelişebilir. Klinik semptomlar daha 

hafif vakalarda 5-10 gün, ağır vakalarda ise 6 hafta kadar devam edebilir. Genellikle, yavru 

kediler ve yaşlı kediler dışında mortalite düşüktür ve prognoz iyidir. Hastalık sıklıkla uzar ve 
kilo kaybı belirginleşebilir. FeHV-1 sıklıkla sekonder bakteriyel enfeksiyonlarla komplike 
hale gelebilir (Murphy ve ark., 1999, Merck 2005, Küçük ve Yıldırım 2018, Kuehn 2019). 

FeHV-1 enfeksiyonu ile ilişkili oküler bulgular Gould (2011)  tarafından detaylı olarak 
incelenmiştir.  Yenidoğan yavru kedilerde oftalmia neonatorum semdromu tarif edilmiştir ve 
ciddi kornea hasarına neden olabilir. Akut enfeksiyonlarda oküler akıntıya yol açan akut 
hiperemik konjuktivit, üst solunum bulguları ile birlikte ortaya çıkar (Karapınar ve ark., 
2014).  

Yüksek morbidite ve düşük mortalite oranı olmakla birlikte özellikle neonatal kedilerde 
sinirsel semptomlarla birlikte ölümler gözlenir ve enfeksiyondan 7 ila 9 gün sonra ortaya 
çıkarlar. Ölüm sonrası incelemelerde tipik intranükleer inkülüzyon cisimcikleri 

gözlemlenebilir (Murphy ve ark., 1999, Maes 2012, Küçük ve Yıldırım 2018).  

FeHV-1 ile enfekte olduğu bilinen gebe kediler abort yapabilirler. Ancak virüsün plasentadan 
geçtiği ve ölümcül olduğuna dair kanıtlar günümüze kadar bulunamamıştır. Aborte 
fetüslerden ve enfekte kedilerin plasenta dokularından virüs izole edilmemiştir. FeHV-1 ile 

enfekte kedilerin abort nedenlerinin virüsün kendisinden değil de yüksek ateş ve toksemiye 
bağlı olarak ortaya çıkan ikincil nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Murphy ve ark., 

1999, Maes 2012). 

Feline calicivirüsleri genel olarak ağız, solunum yolu epitelyum dokusuna ve gözlere affinite 
gösterirler ve burada yerleşerek çoğalırlar. Duyarlı kediler, nazal, oral veya konjuktival 
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yollardan FCV ile temas etmeleri sonrası enfekte olabilirler. Virüsün bazı suşları ise farklı 
dokulara tropizm gösterebilir ve patojenite farklılığı gösterebilirler. Viseral dokularda, dışkıda 
ve daha az sıklıkta idrarda virüse rastlanabilmektedir (Murphy ve ark., 1999, Nelson ve Couto 
2003, Merck 2005, Radford ve ark.,2007, Kuehn 2019). En sık rastlanan klinik bulgular oral 
ülserasyon ve üst solunum yolu enefeksiyonlarıdır. Oral patolojiler tipik olarak dilin 
epitelyum dokusuna yayılan ülserler ve veziküller ile karakterize olarak başlar ve ağız içinde 
diğer bölgelerde de görülebilirler. Enfeksiyonun ilerleyen dönemlerinde enfekte dokular 
yırtılır ve üstteki epitel dokunun nekrozu ile periferde nötrofil infiltrasyonu oluşur. İyileşme 
süreci genellikle iki ila üç haftalık bir sürede oluşur. Pulmoner lezyonlar daha nadir görülür. 
İlk olarak fokal alveol yangısı oluşur ve akut eksüdatif pnömoniye yol açar ve devam eden 
süreçte proliferatif, interstisyel pnömoni gelişir (Murphy ve ark., 1999, Nelson ve Couto 
2003, Merck 2005, Radford ve ark.,2007, Kuehn 2019). FCV ile enfekte kedilerde virüsle 
ilişkili enfeksiyona bağlı oluşan topallık görülebilir. Eklemlerde görülen lezyonlar öncelikle 
akut seyirli olarak ortaya çıkan sinovitis sonrası sinovyal membranın kalınlaşması ile eklem 
içindeki sinovyal sıvı miktarında artışla karakterizedir. Sinovial memran dokularında virüs 
tanımlanmıştır (Radford ve ark. 2007). Feline calicivirüsler enfekte kedilerde virülent 
sistemik hastalığa (VSD) neden olabilirler. Patogenezin nasıl oluştuğu ve normal seyirli 
enfeksiyondan nasıl ayırt edilebileceği tam olarak bilinmemektedir. VSD formunda enfekte 
doku ve organlarda lezyonlar yaygındır. Deri altı ödemi, burun delikleri, patiler ve kulak 
kepçesini içerisine alan cilt dokularında ve ağız içerisinde değişken şiddette ülserasyon 

görülür. Ayrıca bronkointerstisyel pnömoniyi içeren ve karaciğer, dalak ile pankreasta 
nekrozla karakterize organ yayılımı görülebilir (Nelson ve Couto 2003, Folley ve ark., 2006, 
Radford ve ark., 2007 ve 2011, Reynolds ve ark., 2009, Willi 2016, Kuehn 2019). 

TEġHĠS 

Yüksek ateş, rinitis, nöbetsel hapşırma, konjuktivitis, lakrimasyon ve tükürük salgısında artış, 
ağız, dil ve damakta ülserler ile dispne gibi tipik klinik bulgular enfeksiyondan 
şüphelendirir. FeHV-1 enfeksiyonunun ayırt edici özellikleri yüksek ateş ve kornea ülseridir. 
Kesin tanı, virüs izolasyonu ve identifikasyonuna dayanır. Orofaringeal mukoza, dış burun ve 
konjuktival keseler tercih edilen örnekleme bölgeleridir. Bununla birlikte, FeHV-1 tanısı zor 
olabilir, çünkü virüs aralıklı olarak saçılır ve hasta ile klinik olarak normal kedilerde 
seroprevalans ve virüs izolasyon oranları benzerdir. Polimeaz Zincir Reaksiyonu (PZR) için 
oküler, nazal veya kaudal farengeal sekresyon örnekleri teşhis amacıyla incelenebilir (Maes 

2012, Kuehn 2019). Doku homojenatlarında veya sürüntülerinde  FeHV-1 veya viral 

bileşenlerin varlığını gösteren en yaygın laboratuar teşhis yöntemleri arasında direkt floresan 
antikor (FA) testi, virüs izolasyonu (VI) ve PCR bulunur (Gaskell ve ark., 2007). Floresan 

antikor testi, konjuktival veya kornea dokusundan alınan örneklerin incelenmesi ile 
uygulanır. Bu test artık çok daha az sıklıkta kullanılmaktadır (Stiles ve ark., 1997). Akut 

FeHV-1'in laboratuvar teşhisi günümüzde en yaygın olarak virüs izolasyonu (VI) veya PZR 

ile yapılmaktadır. FeHV-1 DNA'sının tespitinde kullanım için çoklu PZR analizleri tarif 
edilmiştir. Bu amaçla oronasal ve konjuktival sürüntü örnekleri kullanılmaktadır. VI bulaşıcı 
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virüsü tespit eder ve laboratuvar tanının altın standardı olarak kabul edilmektedir (Maggs 
2005, Sandmayer ve ark., 2010, Karapınar ve ark., 2014, Dağalap ve ark. 2019). 

FeHV-1'in laboratuvar tanısı 3 farklı nedenden dolayı kedi klinisyen hekimleri için zorluklar 
içermektedir ve pratik değildir.  

1) Rutin kedi kliniğinde akut FeHV-1'in doğrulanması, ekonomik nedenler ve zaman alması 
açısından her zaman gerekli değildir pratisyen hekimlikte aranmaz, ancak kronik vakalarda 
gözlemlenen lezyonların FeHV-1'in nedenli olduğunu doğrulamak gerekebilir ve önemli 
olabilir.  

2) Kronik olgularda gözlemlenen lezyonlarda FeHV-1 veya viral bileşenlerin saptanması zor 
olabilir. Zira klinik olarak normal kedilerden alınan numunelerde de FEHV-1 veya viral 

DNA'nın tespit edilebileceğinden dolayı pozitif sonuçların varlığında bile örnek alınan 
kedilerin FeHV-1 ile aktif enfekte olduklarını söyleyebilmek zordur. 

3) FeHV-1 semptomları gösteren veya klinik olarak sağlıklı görünümlü kedilerde yüksek 
seropozitiflik (%50-%70) olduğu bilinmektedir.  Bu olasılıklar arasında test sonuçlarını doğru 
şekilde yorumlayabilmek pratikte güçlükler içerir (Murphy ve ark., 1999, Maggs 2005). 

Geçirilmiş enfeksiyon veya aşılamanın etkinliğini tespit etmek için yaygın olarak virüs 
nötralize edici antikor titreleri (VN) testleri kullanılmaktadır. Virüs nötralize edici antikorların 
oluşumu yavaş ya da düşük seviyede olabilir. Ancak düşük düzeyde nötralize edici 
antikorların varlığının klinik hastalıklara karşı korumanın olmadığı anlamına gelmediği 
bilinmektedir (Dawson ve ark. 1998) 

Yükselmiş ateş, konjuktivit, rinitis, tracheitis, pnömoni ve vezikülasyon ile oral epitel ülserler 
feline calicivirüs enfeksiyonu yönünden şüpheli kabul edilmelidir. Feline herpesvirüs 1 
enfeksiyonu ile klinik semptomlar yönünden benzerlik göstermesinden dolayı ayırıcı tanı tanı 
klinik tabloya dayanmaktadır. Sadece klinik belirtiler olarak feline calicivirus enfeksiyonu ile 
feline herpesvirüs 1 enfeksiyonları birbirlerinden ayırt edilemezler. FeHV-1 enfeksiyonunun 

ayırt edici özellikleri yüksek ateş (39-40,5°C)ile kornea ülseridir ve feline calicivirüs 
enfeksiyonundan en belirgin olarak ayrıldığı klinik bulgular olarak öne çıkarlar. Kesin tanı 
kedi hücre kültürü ile immünofloresan antikor testi ve ELISA yöntemi ile konulur. Her iki 
virüs sadece elektron mikroskobu veya lipit çözücülere karşı hassasiyetleri ile immünolojik 
yöntemlerle birbirlerinden ayırt edilebilirler. Polimeraz Zincir Reaksiyonu feline 
calicivirüslerin tanısında kullanılmaktadır. Bu amaçla oral veya konjuktival sürüntü alınması 
ve incelenmesi gerekmektedir (Murphy ve ark., 1999, Nelson ve Couto 2003, Dağalp ve ark., 
2019) 

TEDAVĠ 

Kedi nezlesi hastalığında FeHV ve FCV enfeksiyonlarına karşı spesifik antiviral etkili ilaçlar 
yoktur ve tedavi seçenekleri sadece destekleyici tedaviyle sınırlıdır. (Murphy ve ark., 1999, 

Radford ve ark.,2007, Fumian ve ark.,2018). 
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 Semptomatik tedavi uygulanır. Dehidrasyona karşı destekleyici intravenöz veya subkutan sıvı 
tedavisi yapılmalıdır. İştahı kapalı ve kusmayan kedilerde yarı katı ve sıvı gıdalar ile zorla 
besleme yapılmalıdır. Sekunder enfeksiyonlara karşı geniş spektrumlu amoksisilin , 

klavulanik asit, sefalosporinler ile trimetoprim -sulfa, florokinolonlar, 

tetrasiklinler, kloramfenikol etken maddeleri içeren antibiyotikler kullanılabilir. Nazal ve 
oküler deşarjlar sağlayarak hasta kedinin rahatlatılması için nebulizasyon veya izotonik burun 
damlaları kullanılması inatçı ve yapışkan sekresyonların giderilmesine yardımcı olabilir. 
Tıkalı burun deliklerinin açılması için vazokonstriktör etkili efedrin sülfat (% 0.25 solüsyonu) 

her bir burun deliğinde iki damla olarak kullanılabilir. Antibiyotik içeren burun damlaları 
burun salgılarının miktarını azaltmaya yardımcı olabilir. Nazal dekonjestanların dikkatli ve 
kısa süreli kullanılmalıdır, uzun süreli kullanımı burun tıkanıklığına ve klinik belirtilerin 

kötüleşmesine neden olabilir.  FeHV enfeksiyonlarında (herpetik keratit) korneal ülser 
gelişirse, idoxuridin veya asiklovir içeren oftalmik preparatlar diğer antibiyotik oftalmik 
preparatlara ek olarak kullanılabilir. Lizin (250 mg, PO, bid-tid) herpetik viral replikasyona 

müdahale eder ve FeHV enfeksiyonunun şiddetini azaltabilir. Eğer solunum güçlüğü ve 
dispne şiddetli ise kedi oksijen çadırına yerleştirilebilir.  Özefagostomi ciddi şekilde 
zayıflamış kedilerde beslenme için uygun olabilir.  

İnterferonlar, beyaz kan hücreleri tarafından salınan sitokinlerdir ve virüslerin hücreden 
hücreye yayılmasını engellemektedir. İnterferon-alfa (IFN- a ) uygulamasının akut 
enfeksiyonla ilişkili klinik bulguları azalttığı gösterilmiştir (Gasskell ve ark., 2007, Kuehn 

2019). 

KORUNMA VE KONTROL 

FeHV-1 ve FCV enfeksiyonlarından korunmada aşı bilinen en etkili yöntemlerin başında 
gelmektedir. Her iki virüsde yüksek bulaşıcılığa sahiptir ve ekonomik değerli yavru kedilerin 
hastalanması ve ölümünden kaynaklanan kayıplar ile hasta kediler için sağlanan veteriner 
hekim maliyetleri ve destekleyici tedaviler açısından önemli sağaltım giderleri oluşturabilirler 
(Murphy ve ark., 1999, Richards ve ark., 2006, Radford ve ark., 2009). 

Yavru kedilerin anne sütünden gelen maternal antikorlar ile FeHV-1 ve FCV enfeksiyonuna 

karşı korundukları bilinmektedir. Pasif bağışıklık, kolostrum alımına ve konsantrasyonuna 
bağlı olarak 2 ila 14 hafta devam etmektedir. Ancak saha suşu virüsle enfekte olan düşük 
düzeyde maternal antikorlara sahip bazı yavru kedilerde subklinik ve gizli enfeksiyon 
gelişebilir (Gaskell ve Povey 1982, Iglauer ve ark 1989, Dawson ve ark., 2001). Bu tür yavru 

kedilerin erken aşılamaya da cevap verebileceği ve risk durumuna göre enfeksiyondan 
korunmak için erken aşılanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yeterli düzeyde 
kolostrum almış ve maternal pasif bağışıklığın iyi olduğu bazı yavru kedilerde maternal 
antikorların 12-14 haftaya kadar koruyucu olmaya yetecek kadar yüksek seviyelerde olduğu 
da bilinmektedir (Gaskell ve ark., 2007, Dawson ve ark., 2001). 

Doğal yollarla oluşan birincil FeHV-1 ve FCV enfeksiyonu ile gelişen immünizasyon sonrası 
kedilerde hem humoral hem de hücresel immün yanıtı içeren aktif bağışıklık gelişir. Aktif 
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bağışıklık kedileri hastalıktan koruyabilir, fakat enfeksiyondan koruyamaz. FCV enfeksiyonu 

sonrası hastalığı atlatan kedilerin çoğu enfeksiyondan sonraki 30 gün boyunca orofaringeal 

salgılarında feline calicivirüsünü saçarlar. Bu süreden daha uzun süre virüs saçan kedilerin 
olduğu bilinmektedir. İyileşen kedilerin bir bölümü persiste enfekte olurlar virüsü saçarlar ve 
taşıyıcı olarak enfeksiyonu saçmaya devam ederler. Bazı kediler ise klinik olarak sağlıklı 
görünmelerine rağmen ömür boyu virüsü saçmaya devam ederler. Virüsün çok sayıda kedinin 
bir arada yaşadıkları kalabalık kedi populasyonlarından tam olarak temizlenebilmesi için 
taşıyıcıların saptanması ve izole edilmeleri önemlidir (Ellis ve ark., 1981, Murphy ve ark., 

1999, Radford ve ark., 2007). 

Feline calicivirüsle ilişkili olduğu düşünülen üst solunum yolu hastalığının akut klinik 
bulgularını gösteren kedilerin yaklaşık % 50'si enfeksiyon yönünden pozitif bulunmuştur. 
İlginç bir şekilde de 1 yaşına gelen kedilerin neredeyse tamamında virüse karşı antikor 
oluştuğu saptanmıştır. Klinik enfeksiyon 1 yaşın üzerindeki kedilerde nadir olarak görülür 
(Murphy ve ark., 1999, Radford ve ark., 2007).  

İnaktive virüs ve canlı attenüe virüs aşıları FeHV ve FCV virüsüne bağlı enfeksiyonların 
kontrolünde kullanılmaktadır. Aşı ile korunma hastalıkları azaltır ancak enfeksiyonu 
önlemezler. Güvenlik nedeniyle, inaktive aşılar çoğunlukla gebe dişi kedilerde ve kedi lösemi 
virüsü (FeLV) veya kedi immün yetmezlik virüsü (FIV) ile enfekte olmuş kedilerde kullanım 
için tercih edilirler (Lappin ve ark. 2006, Richards ve ark., 2006). 

Sistemik kullanım için modifiye edilmiş canlı ve inaktive edilmiş FVRCP aşıları ticari olarak 
mevcuttur.  Güvenlik nedeniyle, inaktive aşılar çoğunlukla gebe dişi kedilerde ve kedi lösemi 
virüsü (FeLV) veya kedi immün yetmezlik virüsü (FIV) ile enfekte olmuş kedilerde kullanım 
için tercih edilirler (Lappin ve ark. 2006, Richards ve ark., 2006).  

Kedi hekimliğinde FeHV-1, Feline Calicivirus (FCV) ve Feline Panleucopenia virüs (FPLV) 
enfeksiyonlarına karşı koruyucu amaçla 3‟lü karma aşılar uygulanmaktadır. FeHV‟e karşı 
mevcut tüm ticari aşılar ayrıca Feline Calicivirüs (FCV) ve Feline Panleukopenia virüsü 
(FPV) bileşenlerini içerir ve toplu olarak FVRCP aşıları olarak adlandırılır. Bu üç değerlikli 
aşıların neden olduğu koruma genellikle FeHV-1 bileşenine karşı en düşüktür (Lappin ve ark., 
2002). 

Yetişkin ve uygun şekilde aşılanmış kedilerde FeHV enfeksiyonları nadir olarak görülür ve 
ağır seyirli viral üst solunum yolu hastalığı görülmez (Nelson ve Couto 2003, Lappin ve ark. 
2006, Richards ve ark., 2006, Summers ve ark.,2016). 

Aşı önerileri, Avrupa Kedi Hastalıkları Danışma Kurulu (ABCD) ve Amerikan Kedi 
Uygulayıcılar Birliği Kedi Aşı Danışma Paneli tarafından belirlenmiştir. 

ABCD paneli ilk iki doz aşılama rejimini önerir: ilk dozun 9 haftalıkken ve ikinci dozun 12 
haftalıkken uygulaması önerilir. Bu aşıları yıllık tekrar aşılarının izlemesi önerilir (Thiry ve 
ark., 2009). 
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Amerikan Kedi Klinisyen Hekimler Birliği Kedi Aşı Danışma Paneli, birincil bağışıklama 
dozunun 6 haftalığa kadar uygulanması ve her 3 ila 4 haftada bir defa 16. haftaya kadar ilave 
dozlar verilmesi gerektiğini tavsiye eder. Birincil dozun son dozundan 1 yıl sonra bir 

tekrarlayıcı destek dozunun uygulanması tavsiye edilir. Daha sonra her 1-3 yılda bir defa 
tekrarlayıcı destek dozları uygulanması tavsiye edilir (Richards ve ark., 2006). 

Sistemik immünizasyon için kullanılan aşılara ek olarak, FeHV-1 bileşeni içeren intranazal 

multivalent bir aşı da ticari olarak bulunmaktadır. Deneysel koşullar altında yapılan testler, bu 
aşının güvenli olduğunu saha suşu virüsle enfeksiyonun klinik bulgularına karşı aşılamadan 
bir hafta sonra koruma sağladığını göstermiştir. İntranazal aşının aksine sistemik uygulanan 
aşıların ise 2-3 hafta sonra benzer koruyuculuk etki gösterdiği bildirilmiştir (Lappin ve ark. 
2006). 

SONUÇ 

Yüksek bulaşılıcılığa sahip olan FeHV-1 enfeksiyonlarının önlenebilmesi için kedilerin toplu 
halde bulundukları barınak ve kedi evleri gibi ortamlarda temizliğin iyi yapılması, iyi bakım 
ve beslenme koşullarının sağlanması çok önemlidir. Bazı ev ortamlarında da çok sayıda kedi 
beslendiği bilinmektedir ve ev kedilerinin, FeHV-1‟e karşı mutlaka düzenli olarak aşılanması 
enfeksiyonun kontrolü açısından çok önemlidir. Hayvan pansiyonları ile kedi damızlık ve 
üretim çiflikleri gibi enfeksiyon riskinin yüksek olduğu yerlerde barındırılacak kedilerin 
mutlaka aşılı olmaları ve her yıl yapılan tekrar aşılar ile bağışıklıklarının devam ettirilmesi 
sağlanmalıdır. Kedilerde FeHV-1 enfeksiyonu ülkemizde sık rastlanılan enfeksiyonların 
başında gelmektedir.  
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ÖZET 

Batı Nil Virüsü (West Nile Virus – WNV) enfeksiyonu sivrisinek kaynaklı hastalıkların önde 
gelenlerinden birisidir ve hayvanlardan insanlara bulaşan önemli bir zoonoz hastalıktır. Kuşlar 
ve sivrisinekler WNV için doğal konakçılardır. Batı Nil Ateşi ve Batı Nil Ensefaliti olarak da 
bilinmektedir. WNV Zika Virüsü, Dang Humması Virüsü ve Sarı Humma Virüsü ile birlikte 

Flaviviridea ailesine ait flavivirüs genusunda yer alırlar. WNV zarflı, tek iplikçikli RNA’lı ve 
pozitif polaritelidir. Flaviviridae ailesi ve flavivirüsler, pestivirüsler hariç çoğunlukla 
eklembacaklılardan köken alan virüslerdir. Virionları küreseldir, çapı 45-50 nm'dir ve olası 
ikosahedral simetriye sahiptir. WNV, Japon Ensefalit Virüsü, Murray Valley Ensefalit Virüsü, 
Saint Louis Ensefalit Virüsü ve diğer bazı flavirüslerle birlikte Japon ensefalit antijenik 
serokomplekslerinden biridir. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde 
görüldüğü bildirilmiştir. Günümüzde ise dünyanın pek çok bölgesinde görülmektedir. 
İnsanlara sivrisinekler aracılığı ile ve çoğunlukla Culex türleri ile bulaşmaktadır. WNV 

vakalarının genellikle yaz aylarında ve sonbahara kadar devam eden sivrisinek mevsiminde ve 

sıklıkla Ağustos-Eylül aylarında ortaya çıktığı bilinmektedir. Enfekte insanların %80’de 
asemptomatik veya hafif enfeksiyon gelişirken %20’de ise yüksek ateş, baş ağrısı, kusma ve 
ciltte kızarıklık oluştuğu, %1’den az bir kısmında ise ensefalit ve menenjit geliştiği 
bildirilmiştir. Domuz, at, köpek, tavuk, ördek ve sürüngen gibi 30 dan fazla memeli türünde 
enfeksiyonlara yol açtığı bilinmektedir. Atlarda ölümcül ensefalit gelişebilirken, kedi ve 
köpeklerde nadiren semptomlu hastalık gelişmektedir, gebe dişi domuzlarda ise enfeksiyonun 

geliştiği ve ölü doğumlara yol açtığı erkek domuzlarda ise aspermi dışında genellikle belirsiz 
bir tablo ile seyir ettiği bildirilmiştir. Atlar için 4 farklı koruyucu aşı olmasına rağmen insanlar 
için koruyucu bir aşı yoktur. WNV varlığı doğal konakçısı olan çeşitli kuş türlerinde 
saptanmıştır.  Karga, mavi alakarga ve büyük orman tavuğunun enfeksiyondan dolayı 
öldükleri, çoğu kuş türünde ise enfeksiyonun asemptomatik olarak seyrettiği, bu kuşları 
hayatta kaldıkları ve hastalığı taşıdıkları bilinmektedir. Serçe ve güvercingillerin Kuzey 
Amerika ve Avrupa şehirleri için önemli bir rezervuar oldukları düşünülmektedir. Bu derleme 
WNV enfeksiyonun doğal konakçıları olan kuşlar üzerine hazırlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Batı Nil Virüsü, ensefalit, kuşlar, Sivrisinekler, West Nile Virus,  
Zoonoz.  
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ABSTRACT 

West Nile Virus (WNV) infection is one of the leading mosquito-borne diseases and is an 

important zoonotic disease transmitted from animals to humans. Birds and mosquitoes are 

natural hosts for WNV. It is also known as West Nile Fever and West Nile Encephalitis. 

WNV belongs to the flavivirus genus of the Flaviviridea family, along with Zika Virus, 

Dengue Fever Virus, and Yellow Fever Virus. WNV is enveloped, single-stranded RNA and 

positive sense virus. The Flaviviridae family and flaviviruses are viruses that mostly originate 

from arthropods, with the exception of pestiviruses. Their virions are spherical, 45-50 nm in 

diameter, and have possible icosahedral symmetry. WNV is one of the antigenic 

serocomplexes of Japanese encephalitis, along with Japanese Encephalitis Virus, Murray 

Valley Encephalitis Virus, Saint Louis Encephalitis Virus, and some other flaviruses. It was 

first reported in 1937 in the West Nile region of Uganda. Nowadays, it is seen in many parts 

of the world. It is transmitted to humans by mosquitoes and mostly by Culex species. The 

infection is transmitted to humans by mosquitoes and mostly by Culex species. It is known 

that WNV cases usually occur in summer and during the mosquito season, which continues 

until autumn, and often in August-September. WNV is known to cause infections in more 

than 30 mammalian species such as humans, pigs, horses, dogs, chickens, ducks and reptiles. 

It has been reported that 80% of infected people develop asymptomatic or mild infection, 

while 20% develop high fever, headache, vomiting and skin rash, and less than 1% develop 

encephalitis and meningitis. While fatal encephalitis can develop in horses, symptomatic 

disease rarely develops in cats and dogs. It has been reported that infection develops in 

pregnant pigs and causes stillbirths, and in male pigs, it generally progresses aspermia.

Although there are 4 different preventive vaccines for horses, there is no protective vaccine 

for humans. The presence of WNV has been detected in various bird species that are natural 

hosts. It is known that crows, blue jays and greater sage-grouse die due to the infection, while 

the infection is asymptomatic in most bird species, these birds survive and carry the disease. 

Sparrows and dove family are thought to be an important reservoir for North America and 

European cities. This review has been focused on birds, which are natural hosts of WNV 

infection. 

Keywords: Birds, encephalitis, mosquitos, West Nile Virus, zoonoses. 

GĠRĠġ 

Batı Nil Virüsü (West Nile Virus – WNV) enfeksiyonu sivrisinek kaynaklı hastalıkların önde 
gelenlerinden birisidir ve hayvanlardan insanlara bulaşan önemli bir zoonoz hastalıktır. Kuşlar 
ve sivrisinekler WNV için doğal konakçılardır. Batı Nil Ateşi ve Batı Nil Ensefaliti olarak da 
bilinmektedir. WNV Zika Virüsü, Dang Humması Virüsü ve Sarı Humma Virüsü ile birlikte 

Flaviviridea ailesine ait flavivirüs genusunda yer alırlar. WNV zarflı, tek iplikçikli RNA’lı ve 
pozitif polaritelidir. Flaviviridae ailesi ve flavivirüsler, pestivirüsler hariç çoğunlukla 
eklembacaklılardan köken alan virüslerdir. Bu virüs genellikle Afrika, Batı Asya, Doğu 
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Avrupa ve Orta Doğu'da bulunur ve 1999 yılında ABD'ye ulaştığına inanılmaktadır 
(1,2,5,8,14,15).  

Batı Nil virüsü çeşitli kuş türlerinde tespit edilmiştir. Bazı enfekte kuşların, özellikle 
kargaların ve alakargaların, enfeksiyondan dolayı hastalanıp öldükleri bilinmektedir. Ölü 
kuşların belirlendikten sonra test edilmesi, çevrede Batı Nil virüsünün varlığını kontrol 
etmenin bir yoludur. Çevrede yaşayan yerel halk ölü kuş gözlemlerini genellikle yerel 

yetkililere bildirmektedir (12,15).  

Batı Nil Virüsü (WNV), virüs bulaşmış bir sivrisinek (birincil olarak Culex türleri) ısırması 
ile bulaşır. Sivrisinekler, Batı Nil Virüsü taşıyan kuşları ısırdıktan sonra enfekte olurlar. 
Virüs, kuş ölmeden birkaç gün önce enfekte olmuş kuşların kanında dolaşır. WNV, başka bir 
konakçıya bulaşmadan önce sivrisinekte 10-14 gün kuluçkaya yatmaktadır. Sivrisinek kan 
emmek için ısırdığında kuşlar, insanlar ve hayvanlar enfeksiyona maruz kalır. Kuşlar, hem 
virüse duyarlı oldukları hem de konakçı oldukları için virüsün yayılmasını sağlarlar (12,15). 

ETĠYOLOJĠ 

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan Flaviviridea ailesine ait flavivirüs 
cinsidir. Zarflı, tek iplikçik RNA’lı ve pozitif polariteli virüstür (4,5,7,8,14,18).  Flaviviridae 
ailesi ve flavivirüsler, pestivirüsler hariç çoğunlukla eklembacaklılardan köken alan 
virüslerdir. Hepasivirüs bu ailede yer alır ve insan hepatit C virüsü olarak bilinir. Virionları 
küreseldir, çapı 50 nm'dir ve olası ikozahedral simetriye sahip küresel bir nükleokapsidi 
çevreleyen belirsiz peplomerlerle kaplı sıkıca yapışan bir lipid zarfından oluşur. Genom, 
lineer pozitif duyarlı, tek sarmallı RNA'nın tek bir moleküldür. 10.6-10.9 (flavivirüsler), 12.5 
(pestivirüsler) veya 9.5 (hepasivirüsler) kb boyutunda; 5 'uç kapalı, ancak 3' uç genellikle 
poliadenile değildir ve genomik RNA bulaşıcıdır. Sitoplazmik replikasyon görülür; tek bir 
poliprotein, genomik RNA'dan çevrilir; yapısal olmayan proteinler ve üç veya dört yapısal 
protein elde etmek için birlikte translasyonel olarak bölünür. Olgunlaşma, tomurcuklanma 
kanıtı olmaksızın intrasitoplazmik membranlarda gerçekleşir (1,2,4,5,8,11,14).  

EPĠZOOTĠYOLOJĠ 

West Nile Virus (WNV), Batı Nil Virüsü, Japon Ensefalit Virüsü, St. Louis Ensefalit Virüsü, 
Murray Valley Ensefalit Virüsü aynı ailede yer alır ve her biri dünyanın farklı yerlerinde 
önemli bir insan hastalığı sorununa yol açarlar, ancak yalnızca Japon Ensefaliti Virüsü evcil 
hayvanlarda önemli hastalığa neden olur.  İnsanlarda Sarı Humma hastalığı olarak bilinen 
generalize persiste enfeksiyonlara yol açan ve tarih kaynaklarında Büyük İskender'in de 
ölümüne neden olduğu bildirilen ateşli ve ölümcül bir hastalığa neden olan Yellow Fever 
Virüsüde bu ailede yer almaktadır. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde 
görüldüğü bildirilmiştir. Batı Nil virüsü (WNV), sivrisinek kaynaklı hastalıkların önde 
gelenlerinden birisidir. En çok insanlara enfekte bir sivrisinek ısırığı ile bulaşır. Domuz, at, 
köpek, tavuk, ördek ve sürüngen gibi bir dizi hayvan doğada enfekte olur. Atlarda ölümcül 
ensefalit gelişebilir, oysa domuzlarda enfeksiyon, hamile dişi domuzların enfekte olduğu ölü 
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doğumlar ve düşükler ve domuzlar enfekte olduğunda aspermi dışında genellikle belirsizdir. 
WNV vakaları, yazın başlayıp sonbahara kadar devam eden sivrisinek mevsiminde ortaya 

çıkabilir (Şekil 1) (1,3,4,5,8,9,11,14) .  

 

ġekil 1. WNV Enfeksiyonu Yayılımı, Sarı Bölgeler Hastalığın Görüldüğü Alanlar (9).  

İnsanlarda WNV'yi önleyecek aşılar veya tedavi edecek ilaçlar yoktur. Sadece atlarda 

koruyucu etkili bir aşı geliştirilmiştir. WNV ile enfekte olan çoğu insan kendini hasta 
hissetmez ve hastalığı asemptomatik geçirir. Enfekte olan 5 kişiden yaklaşık 1'inde ateş ve 
başka semptomlar görülür. Enfekte 100 kişiden yaklaşık 1'i ciddi, bazen de ölümcül bir 
hastalık geliştirir. WNV vakalarının genellikle yaz aylarında ve sonbahara kadar devam eden 

sivrisinek mevsiminde ve sıklıkla Ağustos-Eylül aylarında ortaya çıktığı bilinmektedir. 
Enfekte insanların %80’de asemptomatik veya hafif enfeksiyon gelişirken %20’de ise yüksek 
ateş, baş ağrısı, kusma ve ciltte kızarıklık oluştuğu, %1’den az bir kısmında ise ensefalit ve 
menenjit geliştiği bildirilmiştir. Sivrisinek ısırıklarını önlemek hastalıktan korunmak için en 
önemli korunma tedbiridir. Bu amaçla sivrisineklerin aktif oldukları gün batımından gün 
doğumuna kadar olan özellikle alacakaranlık evrede, sineklikli alanlarda bulunmak, uyurken 

cibinlik veya benzeri örtüler kullanmak, böcek kovucu ilaçlar kullanmak ve uzun kollu 
gömlekler, uzun pantolonlar ve boyun ve yüzler gibi vücudun açıkta kaldığı bölümleri örten 
kıyafetleri giyerek WNV riskini azaltmak mümkündür (1,2,4,5,8,11,13). 
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ġekil 2. Batı Nil Virüsü Hastalığı Bulaşma Döngüsü, CDC. (13) 

Hastalığın bulaşma döngüsünde sivrisinekler ile reservuar kuşlar önemli rol oynamaktadır. 
İnsanlar ve Atlar bu hastalığa kazasal olarak yakalanmaktadır (Şekil 2) (10,13,14). 

Batı Nil virüsü çeşitli kuş türlerinde tespit edilmiştir. Bazı enfekte kuşların, özellikle de 
kargaların ve alakargaların, hastalandıkları ve enfeksiyondan öldüğü bilinmektedir. Ölü 
kuşların raporlanması ve test edilmesi, çevrede Batı Nil virüsünün varlığını kontrol etmenin 
bir yoludur. Bazı gözetim programları, ölü kuş gözlemlerini yerel makamlara bildirmek için 
vatandaşlara güvenmektedir. Batı Nil virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırması yoluyla kuşlara 
bulaşır. Sivrisinekler, enfekte kuşları ısırarak enfekte olur. Yırtıcı (şahin ve baykuş gibi) veya 
çöpçü (kargalar gibi) olan bazı kuşlar, halihazırda Batı Nil virüsü ile enfekte olmuş hasta veya 
ölü kuşları yedikten sonra enfekte olabilir. Batı Nil virüsü 1999'da Amerika Birleşik 
Devletleri'nde keşfedildiğinden bu yana virüs 300'den fazla ölü kuş türünde tespit edilmiştir. 
Bazı enfekte kuşlar, özellikle kargalar ve alakargalar sıklıkla enfeksiyondan ölse de çoğu kuş 
hayatta kalır. Canlı veya ölü enfekte kuşlarla temas sonrası hastalığın bir kişiye 
bulaşabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur. Bununla birlikte, herhangi bir ölü hayvanı tutarken 
çıplak elle temastan kaçınılmalıdır. (1,2,4,5,8,9,10,11,12,15). 1999-2016 yılları arasında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde rapor edilen 300 den fazla ölü kuş türünde yapılan 
incelemeler sonrası WNV enfeksiyonu saptanan kuşlar bir tablo halinde hazırlanarak 

raporlanmıştır. Tablo 1’de bu kuşların türleri, bilinen yaygın adları ile yerli, göçmen, egzotik 
ya da esaret altında olmaları gibi bilgiler verilmiştir (Tablo 1) (12,15).  

Tablo 1: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından yayınlanan 1999-2016 

yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Batı Nil Virüsü tespit edilen ölü kuş 
türlerinin listesi (12). 

                                                                                                 
Bird species/ Native/Exotic/Captive Bird Native/Exotic/Captive  
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Common name 1999-2016 species/Common 
name  

Abyssinian 
Ground-Hornbill  

Exotic-Captive  Boat-tailed Grackle  Native  

Acorn 
Woodpecker  

Native  Bobolink  Native  

African Grey 
Parrot  

Exotic-Captive  Boreal Owl  Native-Captive  

African Penguin  Exotic-Captive  Brewer's Blackbird  Native  
American Coot  Native  Broad-winged Hawk  Native  
American Crow  Native  Bronzed Cowbird  Native  
American Dipper  Native  Bronze-winged Duck  Exotic-Captive  
American 
Goldfinch  

Native  Brown Thrasher  Native  

American Kestrel  Native  Brown-headed 
Cowbird  

Native  

American Robin  Native  Budgerigar  Exotic-Captive  
American White 
Pelican  

Native  Bufflehead  Native-Captive  

Anna's 
Hummingbird  

Native  Bullock's Oriole  Native  

Ash-throated 
Flycatcher  

Native  Burrowing Owl  Native  

Bald Eagle  Native  Bushtit  Native  
Baltimore Oriole  Native  Cackling Goose  Native  
Band-tailed Pigeon  Native  Cactus Wren  Native  
Bank Swallow  Native  California Condor  Native  
Barn Owl  Native  California Gull  Native  
Barn Swallow  Native  California Quail  Native  
Barred Owl  Native  California Towhee  Native  
Belted Kingfisher  Native  Canada Goose  Native  
Black Phoebe  Native  Canada Warbler  Native  
Black Skimmer  Native  Canary-winged 

Parakeet  
Exotic-Captive  

Black Vulture  Native  Canvasback  Native-Captive  
Black-billed 
Magpie  

Native  Carolina Chickadee  Native  

Black-capped 
Chickadee  

Native  Carolina Wren  Native  

Black-capped Lory  Exotic-Captive  Caspian Tern  Native  
Black-chinned 
Hummingbird  

Native  Cassin's Finch  Native  

Black-chinned 
Sparrow  

Native  Cattle Egret  Native  

Black-crowned 
Night Heron  

Native  Cedar Waxwing  Native  

Black-headed 
Grosbeak  

Native  Chestnut-backed 
Chickadee  

Native  

Blackpoll Warbler  Native  Chihuahuan Raven  Native  
Black-throated 
Blue Warbler  

Native  Chilean Flamingo  Exotic-Captive  

Black-throated 
Gray Warbler  

Native  Chimney Swift  Native  

Black-whiskered 
Vireo  

Native  Chinese Goose  Exotic-Captive  
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Blue Jay  Native  Chipping Sparrow  Native  
Blue-crowned 
Conure  

Exotic-Captive  Chukar  Introduced  

Blue-eared 
Pheasant  

Exotic-Captive  Cinereus Vulture  Exotic-Captive  

Blue-streaked Lory  Exotic-Captive  Cinnamon Teal  Native  
Blythe's Tragopan  Exotic-Captive  Clapper Rail  Native 

 

Bird 
species/Common 
name  

Native/Exotic/Captive  Bird 
species/Common 
name  

Native/Exotic/Captive  

Clark's Grebe  Native  Glaucous-winged Gull  Native  
Clark's Nutcracker  Native  Golden Eagle  Native  
Cliff Swallow  Native  Golden-crowned 

Sparrow  
Native  

Cockatiel  Exotic-Captive  Gouldian Finch  Exotic-Captive  
Cockatoo  Exotic-Captive  Gray Catbird  Native  
Common Black-Hawk  Native  Gray-cheeked Thrush  Native  
Common Canary  Exotic-Captive  Great Black-backed 

Gull  
Native  

Common Goldeneye  Native-Captive  Great Blue Heron  Native  
Common Grackle  Native  Great Crested 

Flycatcher  
Native  

Common Ground-
Dove  

Native  Great Egret  Native  

Common Loon  Native  Great Gray Owl  Native-Captive  
Common Merganser  Native-Captive  Great Horned Owl  Native  
Common Moorhen  Native  Greater Flamingo  Exotic-Captive  
Common Murre  Native  Greater Prairie-

Chicken  
Native  

Common Nighthawk  Native  Greater Roadrunner  Native  
Common Peafowl  Exotic-Captive  Greater Sage-Grouse  Native  
Common Raven  Native  Greater Scaup  Native  
Common 
Yellowthroat  

Native  Greater White-fronted 
Goose  

Native  

Cooper's Hawk  Native  Great-tailed Grackle  Native  
Costa's Hummingbird  Native  Green Heron  Native  
Crimson-fronted 
Parakeet  

Exotic-Captive  Green-winged Teal  Native-Captive  

Crimson Rosella  Exotic-Captive  Guanay Cormorant  Exotic-Captive  
Dark-eyed Junco  Native  Gyrfalcon  Native-Captive  
Dickcissel  Native  Hairy Woodpecker  Native  
Domestic Chicken  Exotic-Captive  Hammond's 

Flycatcher  
Native  

Double-crested 
Cormorant  

Native  Harris' Hawk  Native  

Downy Woodpecker  Native  Hawaiian Goose 
(Nene)  

Exotic-Captive  

Dusky Lory  Exotic-Captive  Hermit Thrush  Native  
Eastern Bluebird  Native  Herring Gull  Native  
Eastern Kingbird  Native  Hooded Crow  Exotic-Captive  
Eastern Phoebe  Native  Hooded Merganser  Native  
Eastern Screech-Owl  Native  Hooded Oriole  Native  
Eastern Towhee  Native  Hooded Warbler  Native  
Elegant Crested 
Tinamou  

Exotic-Captive  House Finch  Native  
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Elf Owl  Native  House Sparrow  Introduced  
Emperor Goose  Native-Captive  House Wren  Native  
Emu  Exotic-Captive  Humboldt Penguin  Exotic-Captive  
Eurasian Collared-
Dove  

Introduced  Impeyan Pheasant  Exotic-Captive  

Eurasian Jay  Exotic-Captive  Inca Dove  Native  
Eurasian Wigeon  Native  Inca Tern  Exotic-Captive  
European Goldfinch  Exotic-Captive  Kentucky Warbler  Native  
European Starling  Introduced  Killdeer  Native  
Evening Grosbeak  Native  Lark Sparrow  Native  
Ferruginous Hawk  Native  Laughing Gull  Native  
Field Sparrow  Native  Lazuli Bunting  Native  
Fish Crow  Native  Least Bittern  Native  
Flammulated Owl  Native  Least Tern  Native  
Fox Sparrow  Native  LeConte's Thrasher  Native  
Gila Woodpecker  Native  Lesser Goldfinch  Native 

 

Bird 
species/Common 
name  

Native/Exotic/Captive  Bird 
species/Common 
name  

Native/Exotic/Captive  

Lesser Nighthawk  Native  Pine Siskin  Native  
Lesser Scaup  Native  Pinyon Jay  Native  
Lewis' Woodpecker  Native  Piping Plover  Native  
Limpkin  Native  Prairie Falcon  Native  
Lincoln's Sparrow  Native  Puna Teal  Exotic-Captive  
Loggerhead Shrike  Native  Purple Finch  Native  
Long-eared Owl  Native  Purple Gallinule  Native  
Macaw  Exotic-Captive  Purple Martin  Native  
MacGillivray's 
Warbler  

Native  Pygmy Nuthatch  Native  

Mallard  Native  Rainbow Lorikeet  Exotic-Captive  
Merlin  Native  Red Crossbill  Native  
Mexican Jay  Native  Red Lory  Exotic-Captive  
Micronesian 
Kingfisher  

Exotic-Captive  Red-bellied 
Woodpecker  

Native  

Mississippi Kite  Native  Red-breasted Goose  Exotic-Captive  
Monal Pheasant  Exotic-Captive  Red-breasted Nuthatch  Native  
Mottled Duck  Native  Red-breasted 

Sapsucker  
Native  

Mountain Bluebird  Native  Red-crowned Parrot  Exotic-Captive  
Mountain Chickadee  Native  Red-eyed Vireo  Native  
Mountain Quail  Native  Red-headed 

Woodpecker  
Native  

Mourning Dove  Native  Red-shouldered Hawk  Native  
Muscovy Duck  Native-Captive  Red-tailed Hawk  Native  
Mute Swan  Introduced  Red-winged Blackbird  Native  
Nashville Warbler  Native  Ring-billed Gull  Native  
Northern Bobwhite  Native  Ringed Turtle-Dove  Introduced  
Northern Cardinal  Native  Ring-necked Pheasant  Introduced  
Northern Flicker  Native  Rock Pigeon  Introduced  
Northern Goshawk  Native  Rock Wren  Native  
Northern Harrier  Native  Rose-breasted 

Grosbeak  
Native  

Northern Hawk-Owl  Native-Captive  Rough-legged Hawk  Native  
Northern Mockingbird  Native  Ruby-throated 

Hummingbird  
Native  
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Northern Parula  Native  Ruddy Duck  Native  
Northern Pintail  Native-Captive  Ruddy Turnstone  Native  
Northern Saw-whet 
Owl  

Native  Ruffed Grouse  Native  

Northern Waterthrush  Native  Rufous Hummingbird  Native  
Nutmeg Mannikin  Exotic-Captive  Rusty Blackbird  Native  
Nuttall's Woodpecker  Native  Sandhill Crane  Native  
Oak Titmouse  Native  Satyr Tragopan  Exotic-Captive  
Olive-sided Flycatcher  Native  Savannah Sparrow  Native  
Orange-crowned 
Warbler  

Native  Scarlet Ibis  Exotic-Captive  

Orchard Oriole  Native  Scarlet Tanager  Native  
Osprey  Native  Scissor-tailed 

Flycatcher  
Native  

Ovenbird  Native  Sharp-shinned Hawk  Native  
Pacific Parrotlet  Exotic-Captive  Short-eared Owl  Native  
Pacific-slope 
Flycatcher  

Native  Smew  Exotic-Captive  

Pale-headed Rosella  Exotic-Captive  Snow Goose  Native-Captive  
Palm Tanager  Exotic-Captive  Snowy Egret  Native  
Pelagic Cormorant  Native  Snowy Owl  Native-Captive  
Peregrine Falcon  Native  Society Finch  Exotic-Captive  
Pied-billed Grebe  Native  Song Sparrow  Native 

 

 
Bird species/Common name   Native/Exotic/Captive  
Sora   Native   
Spotted Owl   Native-Captive   
Spotted Towhee   Native   
Steller's Jay   Native   
Swainson's Hawk   Native   
Swainson's Thrush   Native   
Swallow-tailed Kite   Native   
Swamp Sparrow  Native  
Tawny Owl  Exotic-Captive  
Tennessee Warbler  Native  
Thayer's Gull  Native  
Thick-billed Parrot  Exotic-Captive  
Townsend's Warbler  Native  
Tree Swallow  Native  
Tricolored Blackbird  Native  
Tufted Titmouse  Native  
Tundra Swan  Native  
Turkey Vulture  Native  
Varied Thrush  Native  
Varied Tit  Exotic-Captive  
Veery  Native  
Violet-necked Lorikeet  Exotic-Captive  
Virginia Rail  Native  
Warbling Vireo  Native  
Wedge-tailed Eagle  Exotic-Captive  
Western Bluebird  Native  
Western Kingbird  Native  
Western Meadowlark  Native  
Western Sandpiper  Native  
Western Screech-Owl  Native  
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Western Scrub-Jay  Native  
Western Tanager  Native  
Whip-poor-will  Native  
White-breasted Nuthatch  Native  
White-crowned Pigeon  Native  
White-crowned Sparrow  Native  
White-faced Ibis  Native  
White-tailed Kite  Native  
White-winged Dove  Native  
Whooping Crane  Native-Captive  
Wild Turkey  Native  
Willow Flycatcher  Native  
Wilson's Warbler  Native  
Winter Wren  Native  
Wood Duck  Native-Captive  
Wood Thrush  Native  
Yellow Warbler  Native  
Yellow-bellied Sapsucker  Native  
Yellow-billed Duck  Exotic-Captive  
Yellow-billed Magpie  Native  
Yellow-crowned Night-Heron  Native  
Yellow-rumped Warbler  Native  
Yellow-throated Warbler  Native  
Zebra Finch  Exotic-Captive  
Zenaida Dove  Exotic-Captive  

 

Batı Nil virüsü (WNV) enfeksiyonu dünyada yaygındır ve tüm bölgelerinde nörolojik hastalık 

belirtileri gösteren atların ayırıcı tanısında önemli bir husustur. Bir flavivirüs olan Batı Nil 
virüsü ilk olarak 1960'ların başında Mısır, Uganda ve Fransa'da atlarda ve insanlarda 
enfeksiyon ve ölümcül ensefalomiyelit (omurilik ve beyin iltihabı) nedeni olarak 

tanımlanmıştır. 1996'da Fas'ta, 1998'de İtalya'da, 2000'de Fransa'da ve 1999'dan günümüze 
Amerika Birleşik Devletleri'nde atlarda daha başka epizootikler meydana geldi. Batı Nil 
virüsünün artık Kuzey Amerika'nın tüm bölgelerinde endemik olduğu düşünülmektedir 
(1,2,4,8,5,8,11,15).  

Flavivirüsler, diğer ensefalomiyelit virüsleri gibi, sivrisinekler tarafından ve nadiren diğer kan 
emici böcekler tarafından atlara, insanlara ve doğadaki bu virüsler için doğal rezervuar görevi 
gören kuş konaklarından diğer bazı memelilere bulaşır. Atlar ve insanlar, Batı Nil virüsünün 
çıkmaz konakları olarak kabul edilir ve bu nedenle, bulaşma döngüsüne katkıda bulunmazlar. 
Virüs, attan ata veya attan insana doğrudan bulaşıcı değildir. Benzer şekilde, enfekte atlardan 
sivrisinekler yoluyla dolaylı bulaşma olasılığı çok düşüktür çünkü atlar önemli bir viremi 
yaşamazlar (yani, kanlarında dolaşan ihmal edilebilir miktarda virüs bulunur (13). 

SONUÇ  

Batı Nil virüsü 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nde keşfedildiğinden bu yana virüs 
300'den fazla ölü kuş türünde tespit edilmiştir. Bazı enfekte kuşlar, özellikle kargalar ve 
alakargalar sıklıkla enfeksiyondan ölse de çoğu kuş hayatta kalır. Canlı veya ölü enfekte 
kuşlarla temas sonrası hastalığın bir kişiye bulaşabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur. Bununla 
birlikte, herhangi bir ölü hayvanı tutarken çıplak elle temastan kaçınılmalıdır. Ölü bir kuşu 
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almanız gerekiyorsa, kuşun karkasını (vücudunu) bir çöp torbasına koymak için eldiven veya 
ters çevrilmiş bir plastik torba kullanmanız gerekmektedir. Ülkemiz kurumları ve yerel 
kurumlar, kuşları toplamak ve test etmek için farklı uygulamalar geliştirebilirler, bu nedenle 
bölgenizdeki toplu halde veya şüpheli ölümlü kuşların bildirilmesi gerekmektedir. Yaban 
hayatı kurumları, çok sayıda hayvan etkilenirse ve toplu hastalık ya da ölümler olursa hasta 
veya ölü kuş olaylarını rutin olarak araştırır. Bu tür bir raporlama, kuşlarda ölüme neden 
olduğu bilinen Batı Nil virüsü veya Kuş gribi (kuş gribi) gibi hastalıkların erken teşhisine 
yardımcı olabilir. Yerel yetkililer size kuş karkasını (gövdesini) atmanızı söylerse, çıplak 
ellerinizle tutmayın. Karkası bir çöp torbasına koymak için eldiven veya ters çevrilmiş bir 
plastik torba kullanın, daha sonra normal çöp kutunuza atılabilir (1,2,4,5,9,10,11,12,15). 

Batı Nil virüsünün maruz kalma riski ve coğrafi dağılımı, böcek vektörlerinin ve virüs 
rezervuarlarının dağılımındaki değişikliklerle yıldan yıla değişmektedir. Bu faktörlerin 
öngörülemeyen doğası ve hastalığın etkileri nedeniyle, Kuzey Amerika'daki tüm atların Batı 
Nil virüsüne karşı aşılanması önerilir. Önleyici yönetim uygulamaları, Batı Nil virüsünün 
enfekte sivrisineklerden yayılma ve bulaşma riskini en aza indirebilir. Batı Nil virüsü (WNV), 
enfekte bir sivrisinek ısırması yoluyla insanlara yayılır. Sivrisinekler gündüz ve gece ısırır. 
BNV enfeksiyonunu önleyecek bir aşı yoktur. Batı Nil'i önlemenin en iyi yolu sivrisinek 
ısırıklarından korunmaktır. Böcek kovucu kullanmak, uzun kollu gömlekler ve pantolonlar 
giymek, giysi ve teçhizatı tedavi edinmek ve iç ve dış mekanlarda sivrisinekleri kontrol etmek 
gerekmektedir. Sivrisinek sayılarının ve maruziyetinin azaltılması, bölgenizdeki durgun veya 
durgun suları azaltarak veya ortadan kaldırarak, eski lastikleri kaldırarak, atları 
alacakaranlıktan şafağa kadar ahırlarda tutarak (sivrisinek besleme zamanlarının başında), 
sivrisinek tuzaklarını kurarak, havayı fanlar ile hareket ettirerek sağlanabilir. Organik 
kalıntıları (pislik) derhal temizleyin. Kimyasal kontroller, at için onaylanmış topikal sivrisinek 
kovucu maddelerin kullanımını ve durgun su alanlarında sivrisinek smaçlarının kullanımını 
içerir (8,9,13). 
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ABSTRACT 

Agunpakhi (The Bird of Fire), a novel by Hasan Azizul Haque, re-tells the story of the 

partition of India and the creation of a new country—Pakistan, but with a twist. Here, the 

narrator is an ordinary Muslim housewife from a remote village. She sees things through the 

eyes of her husband who has some access to the greater world. But the gaze presented here is 

certainly that of a woman for whom the partition of her family is no less heart-wrenching 

than that of the country. Her family is of utmost importance to her. The novelist very 

beautifully weaves another story of partition with that of the great historical one—the 

partition of the well-to-do rural joint family that the protagonist belongs to. In this paper I 

have tried to show what differences does it make to the novelist to present the whole story 

from the perspective of a woman. This paper further tries to find out the parallels that the 

novelist has very cleverly woven between the backdrops of both the partitions. The more 

tragic fact is that the dark shadow of partition gradually encroaches within her family 

resulting in scattering her children along with her husband. She is hurt. One by one all her 

children go to East Pakistan in search of a better future from where they never return. And the 

final and the most painful/heartbreaking blow comes from her husband when he decides to 

sell all his belongings in India and settle in East Pakistan, to live the rest of his life 

surrounded by his offspring and their families. But here lies the turning point of the novel. 

The till now docile, soft-natured ordinary housewife of a village for the first time expresses 

her disagreement with her husband‘s decision. Even when her husband is obstinate on leaving 

the country without paying any heed to her opinion, she protests with all her strength. She 

won‘t leave until one could explain her why she should. Finally she ends up in staying alone 

in her house, with the deepest realization that any woman has ever felt, ―Me and my husband 

are not one human, rather two different personalities—in spite of being the dearest and the 

nearest ones, we have two different identities‖ (252, translation mine). This is the ultimate 

recognition of the voice of a feminist. This paper is a humble attempt to find out the source of 

such power that converts an otherwise illiterate, submissive, dutiful common rural woman 

into such an iron-willed lady. 
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Hasan Azizul Haque‘s novel, Agunpakhi, or The Bird of Fire, has been written in the 

backdrop of the partition of India and Pakistan, along with the devastating experiences of 

communal riots during the period. The reference to communal riots breaks through into the 

novel with the killing of Satya, the eldest son of the Roy family. And the reaction of our 

protagonist to this incident is striking, ―At first I couldn‘t make out any sense of the news. 

‗Has been cut down‘—what does it mean at all? People get run over by buses, get beheaded 

by the train, but how can people be cut by other people? Human are not like vegetable that 

anybody can cut them into pieces with the bonti!‖ (209). Riot between Hindus and Muslims 

sounds strange to her and to the people of the whole village. They have never heard anything 

like that. Especially, Satya was such a gentleman that no one could believe that he could have 

harmed anybody. So, there was no question of him taking active part in any kind of dispute. 

News spread that he was killed by the Muslims. The protagonist reflects: ―This is what 

happens. If there is Hindu-Muslim riot, it is implied that Hindus will be killed by Muslims 

and the vice-versa. Nothing else will ever be even thought of‖ (210). And as a Hindu was 

killed by a few Muslim men, now it is automatically implied that all the Muslims of the world 

have turned into enemies of all the Hindus. The ordinary Muslim woman now starts feeling 

insecure in a village dominated by Hindus. Being terrorized she tries to gather knowledge 

about the political scenario behind the sudden outbreak of the communal riots. And thus, the 

readers are enriched with the picture of freedom and partition through the eyes of a common, 

illiterate housewife of a remote village—a rare gaze indeed in Bengali literature. With the 

help of her husband, she learns to read letters. And then by reading Bangabasi she came to 

know about the demand of the Muslim League for a separate country for the Muslims. In the 

meantime, the Great War took place, followed by the famine, heavily affecting the lives of 

the common people. People were struggling with their daily livelihood in the post-famine 

phase. The illiterate common woman that the protagonist is, she thought that the issue of 

partition didn‘t bother the struggling people any more. She was wrong. There were some such 

people who were not that much affected by the war and famine (they were the lucky ones to 

have some wealth). They now began to worry about the future of poor Muslim people on 

their behalf, with the pre-determined solution like the need of a separate country for their 

well-being. And the issue revived again, once the effects of the famine were somehow 

managed by the commoners.  
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Satya was killed. That was just the beginning. Rumours spread about communal 

attacks here and there in the surroundings. Excitement prevailed all over the area. One after 

another village stirred up. People started gathering weapons. Those who were over-excited at 

the situation, were in a kind of hypnotic state. Their senses were numbed. Gradually the 

situation became unbearable and also uncontrollable. She now looks back into the past 

(which is not so rear) to see the pictures of love and fellow-feeling between the people of the 

two communities. She remembers Kattama welcoming her (the protagonist) with huge 

amount of ornaments, Mr Bhattachrya consoling Kattamashai with a huge warm hug at the 

time of the death of his son and so on. Were these only show-offs? It‘s true that there are 

some people among both the communities who cherish strong hatred for each other. They 

always are there. But now suddenly they began to matter. They excite the other people. Her 

husband observes, ―Gandhiji has somehow stopped riots in Calcutta, maybe he would be 

successful in Bihar and Noakhali too. But what the British wanted has already happened. 

Hindus and Muslims, the two communities have turned into enemies forever‖ (231) ().  

The narrator, with great care, is weaving another story of partition in the novel—the 

story of the partition in the family. The head of the family, rather head of Andarmahal who is 

the mother-in-law of the narrator dies during the famine. At that time the family along with 

the whole country was undergoing great scarcity of the essential commodities like clothes 

and fuel. The first time when the differences in the family became visible was regarding the 

distribution of the substandard sarees among the women of the house managed from the 

controlled shop. And this was just the beginning. The narrator reflects: ―Does damnation 

begin like this? A hairline crack was there somewhere, almost invisible. When saw it for the 

first time, I wonder how did I not notice it earlier. Next day there was another beside the first 

one, and gradually many more—before understanding fully, the whole thing broke down and 

scattered‖ (185) ( ). And the wise Kattamoshai determines to divide the family. 

The novel is unique in many ways. First, it is one of those rare narrations of partition 

presented from the viewpoint of a woman. Second, here the narrator is an illiterate, common 

housewife from a rural Muslim family. Naturally, she doesn‘t have any knowledge of the 

contemporary political scenario. Whatever she comes to know about such things are from her 

husband‘s interpretation of the newspaper Bangabasi. She never had the exposure to realize 

such complex battle of ideologies. She is least bothered by them until they come to affect her 

small world. So, her gaze is the one that of the most common people of the country. Third, 

the whole novel is narrated in a particular dialect of Bengali language, which is indeed very 

difficult to maintain throughout the novel. But the most interesting part of the novel is none 
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of these. It lies within the amazing intertwining of those two parallel stories of partition –one 

of the nation and the other of the joint family. And that is possible only because for the 

narrator who is a woman, the family is no less important than the nation. And the way the 

twining of these two apparently non-related issues is done is simply superb. We have already 

mentioned the first occasion on which the difference within the family became visible. Each 

was unhappy with her own share. Each was jealous of what the others got. Now, isn‘t it the 

psychology behind the discrepancies between the two major communities during the 

Partition? Did both of them not think that the other is enjoying more economic and political 

facilities? 

In this respect what the narrator‘s husband says at the time of dividing the family is 

very significant. He concluded his long speech by saying, ―Everybody likes to manage his 

own family according to his own will, and it doesn‘t sound good to have one head of the 

family above all. When the family becomes too large, there are chances of mismanagement. 

It causes injustices to the younger ones too‖ (205). Now consider this argument in the 

backdrop of the political scenario of the period. According to a part of the historians, this is 

the root cause behind the demand for the partition of the country. It was the question of the 

urge to govern the country according to the ideologies of our honourable leaders that caused 

the difference of opinion, resulting in the division of the country and having separate portions 

for our leaders to practice their ideologies respectively. 

Coming back to the uniqueness of the narrative, it represents an innocent, unaware 

housewife in the backdrop of the most critical time that ever our country had to undergo. 

Being illiterate, whatever knowledge she could gather about the political scenario, was what 

her husband related to her. Gradually she learns about the devastating power of the World 

War from her husband.  By that time the war has started influencing their daily livelihood. 

Scarcity of essential commodities, presence of army, numbers of fighter planes flying in the 

sky and such other things has now become very common. For our protagonist, family is her 

priority, which is very natural for a woman. That is why the separation of her family grieves 

her more than the political upheavals of the country. So, the differences within the family 

ultimately leading to breaking up of it gets equal space with that of the division of the country 

within the novel, though the novel is primarily known as one of the masterpieces of partition 

literature. 
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It is true that she didn‘t like the idea of the partition of India from the very beginning. 

She could never understand the need for a separate country for a particular community. She 

tried hard to comprehend the reason behind such a devastating decision from the newspapers. 

But no reason forwarded by our politicians could satisfy her. Along with the division of the 

country, her family for which she made countless sacrifices too separated. And that too after 

much bitterness being created among the members of the family. Even her children went 

away from her one by one. The novel becomes a masterpiece through the final decision she 

takes. The protagonist, anonymous, illiterate woman of a remote village, denies to leave the 

country she has been known to be her own throughout her whole life at the end of the novel, 

though all her children, even her husband sets out for the new opportunities in the newly-

found country. The firmness she shows to follow her inner voice makes her different from 

other women, yielding to the situations created by patriarchal society.  
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ABSTRACT 

Worldwide issues experience increased the natural difficulties, this research is to think about 

execution of Green HRM rehearses in Banking Sector. The mix of EM into HRM rehearses is 

called GHRM. The fundamental goals is to survey the GHRM Practices in the association 

and to Identifying the perspective of the association in regards to drivers, hindrances and 

expected advantages of GHRM rehearses. To build up a superior association among the 

climate and representatives, and to help the firm in seeing how they can further develop their 

natural presentation working through human Resource. 

The sample size is 198 representatives of banking area. Distinctive factual apparatuses are 

used to get the connections between the factors. The outcomes shows that green human asset 

the executives rehearses straightforwardly affect Environmental administration 

maintainability while the aberrant connection between green natural administration preparing 

and reasonable climate the board through an arbiter "favourable to ecological conduct".  

Keywords- GHRM, Banking Sector, HRM, Ecological, Environment 

INTRODUCTION 

HRM assumes a significant part in managing the most significant resources in the 

association. HR administrators these days are feeling that the idea of HRM is totally 

focussing on the maintainability factor. Green HRM essentially centers in drawing in the 

climate inside the association. Green HRM basically focuses on executing green HRM 

approaches and practices. Numerous contend that what is there to be green in HRM, yet they 

disregard that any strategies, systems and techniques which are arranged in the association 

are to be executed by the individuals in the association. Without them any best arrangement is 

a waste. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 715



Green Human Resources Management (GHRM) can be defined as a set of policies, practices, 

and systems that stimulate the green behaviour of a company’s employees in order to create 

an environmentally sensitive, resource-efficient, and socially responsible organization. 

The developing job of maintainable improvement in the advancement of a cutting-edge 

organization's upper hand prompts the promotion of the topic of how to fuse environmental 

practices into the space of human asset strategy – which is frequently alluded to as Green 

Human Resources Management (HRM)." 

GHRM Practices 

Green HR arrangements assist the firm with zeroing in on representatives’ business related 

conduct and make green work culture. These prompts tackle the natural issues in future. Each 

worker is a social individual, so he took in numerous things from their private life just as 

from work place. So, both assistance to make and reinforce green association conduct. It 

makes in the adjustment of the representative’s life which is valuable to firm in light of green 

arrangements and practices. Their adjustment of practices communicated in their utilization 

design and reuse and reuse the items. At the point when we will devour, consistently use 

assets. We should think before utilization of any item or figure how we can supplant this item 

with another item which has no adverse consequences on the climate. 

GHRM Process 

 

Fig.1 Source: - https://www.researchgate.net/figure/Figure-1-Green-Human-Resource

ManagementProcess_fig1_304169968
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LITERATURE REVIEW 

Mukherjee, S. et al (2020) Since from the most recent couple of many years, numerous 

ecological issues are emerging, the public authority of different countries has guided the 

ventures and associations to zero in on a natural administration program alongside their 

business tasks.  

Mehta, K., and Chugan, P. K (2015) Environmental maintainability is producing expanded 

worry among business chiefs, governments, buyers, and the executives researchers. In the 

midst of the partners' battle and the difficulties and openings from natural concerns, HRM 

work joins the continuous conversations and discussions. The business area sees the 

beginning of Green HRM with the growing job of the HRM work in quest for earth feasible 

business.  

Zubair, D. S., and Khan, M. (2019) To guarantee that this world remaining parts a decent spot 

to live in, climate amicable approaches ought to be embraced. Associations might be public 

or private and can contribute altogether in guaranteeing a greener climate on the off chance 

that they incorporate diverse fundamental climate well-disposed drives into their activities. 

Gunasekare, D. U (2016) Green drives inside the HRM points of view proactively support 

this mission and further make an information hole relating to this space for the researchers to 

advance awareness towards the climate. The motivation behind this investigation is to 

investigate the Green Human Resource Management Practices (GHRMP), from the light of 

existing hypothetical and exact exploration done by the researchers in this field. 

Renwick, D et al (2012) The discoveries of the survey recommend that comprehension of 

how GHRM rehearses impact representative inspiration to become associated with ecological 

exercises falls behind that of how associations create green capacities and give 

representatives freedoms to be engaged with EM hierarchical endeavours. Associations are 

not utilizing the full scope of GHRM practices, and this might restrict their viability in 

endeavours to further develop EM. 

OBJECTIVES OF THE STUDY 

 To identify the Green HRM practices responsible for Sustainable Environment 

Management. 
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 To assess the impact of Green Human Resource Management practices on collective 

employee behaviour towards the environment. 

RESEARCH METHODOLOGY 

The data collected in this research paper is from primary as well as secondary data. For 

primary data well-structured questionnaire is prepared and distributed among the employees 

of different banks. Data has been analysed with help of different statistical tools using SPSS 

software. A Sample size of 198 has been considered for this research paper. Convenience 

sampling technique has been used to collect the data from the respondents. Research design is 

descriptive in nature. 

 

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION 

Table 1- Descriptive Statistics 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Gender 198 1.00 2.00 1.5253 .50063 .251 

Your position in the organization 198 1.00 7.00 2.3535 1.46231 2.138 

Educational Qualification 198 1.00 4.00 2.5404 .75123 .564 

Work experience in the current organization 198 1.00 3.00 1.5505 .62517 .391 

Does your organization follow Green Human 

Resource Management practices. 

198 1.00 3.00 1.1010 .42736 .183 

What are you performing for saving 

electricity? 

198 1.00 3.00 2.7424 .59551 .355 

Company is practicing online mode as 

practice for Green Human Resource for 

recruitment and selection 

198 1.00 5.00 3.8333 .69626 .485 

What are the offers company gives for a 

non-monetary and monetary rewards based 

on the environmental achievements? 

198 1.00 7.00 3.4394 1.10093 1.212 

How can you include green human resource 

in your organization? 

198 1.00 4.00 1.9848 1.03481 1.071 

Describe how you provide training to your 

employees in your organization 

198 1.00 3.00 2.8737 .38922 .151 

For the job analysis of the employees which 

method is performed by your organization 

198 1.00 4.00 2.2424 .80721 .652 

What does your company generally prefer 

for advertisement? 

198 1.00 3.00 2.7778 .60548 .367 
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What are the major strategic issues or 

challenges facing the organization at a 

national and local level, including 

environmental and human resource 

management/development? 

198 1.00 4.00 2.9545 1.02900 1.059 

Have you been turned down by qualified 

candidates because of environmental 

issues? 

198 1.00 3.00 1.6717 .60313 .364 

To what extent does your organization use 

the following methods to encourage staff to             

behave through environmental way? 1(not at 

all) to 5(very great extent) [Management of 

organizational culture] 

198 1.00 5.00 3.2424 1.15842 1.342 

To what extent does your organization use 

the following methods to encourage staff to             

behave through environmental way? 1(not at 

all) to 5(very great extent) [Recruitment and 

selection] 

198 1.00 5.00 3.3182 .93699 .878 

To what extent does your organization use 

the following methods to encourage staff to             

behave through environmental way? 1(not at 

all) to 5(very great extent) [Training and 

development] 

198 1.00 5.00 3.5455 1.11084 1.234 

To what extent does your organization use 

the following methods to encourage staff to             

behave through environmental way? 1(not at 

all) to 5(very great extent) [Performance 

management and Appraisal] 

198 1.00 5.00 3.5000 .95455 .911 

To what extent does your organization use 

the following methods to encourage staff to             

behave through environmental way? 1(not at 

all) to 5(very great extent) [Reward and 

compensation] 

198 1.00 5.00 3.5051 1.10719 1.226 

Providing environmental training to the 

organizational members to increase 

environmental awareness 

198 1.00 5.00 3.7525 .60821 .370 

Organization provide opportunities to the 

employee to involve and participate in green 

suggestion schemes and joint consultations 

for environmental issues problem solving 

198 1.00 5.00 3.8687 .67811 .460 

Employees interested in green environment 

activities in your organization? 

198 1.00 3.00 1.7424 .92858 .862 
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Human Resource Management has direct 

involvement in Green program 

198 2.00 5.00 3.9192 .49724 .247 

As your point of view, is it true that green 

human resource management practices is 

willingness to exert high levels of efforts 

towards organizational goals 

198 1.00 5.00 3.9444 .67737 .459 

Employees participate in green activities in 

your organization? 

198 2.00 5.00 3.9495 .60243 .363 

By green human resource management 

practices a satisfied employee tend to seek 

more interest in their tasks in comparison to 

those who are less satisfied with the work 

they do 

198 1.00 5.00 3.9091 .63070 .398 

Do you 4 that green human resource 

management is helpful for development of 

any of the organization 

198 1.00 5.00 3.8990 .69069 .477 

Green human resource management 

practice helps the employees in being stress 

free 

198 2.00 5.00 3.9394 .66559 .443 

Green human resource management 

practices improve the constructive employee 

behaviors in organization 

198 3.00 5.00 4.0303 .59532 .354 

Valid N (listwise) 198      

 
The above table 1 shows the descriptive statistics of the respondents. 

Table 2 Correlation between the variables 

 
Correlations 

 

 [Management of 

organizational 

culture] 

 [Recruitment 

and selection] 

 [Training and 

development] 

 [Performance 

management 

and 

Appraisal] 

 [Reward and 

compensation] 

To what extent does your 

organization use the 

following methods to 

encourage staff to             

behave through 

environmental way? 1(not 

at all) to 5(very great 

extent) [Management of 

organizational culture] 

Pearson 

Correlation 

1 .742** .780** .744** .771** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 198 198 198 198 198 
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To what extent does your 

organization use the 

following methods to 

encourage staff to             

behave through 

environmental way? 1(not 

at all) to 5(very great 

extent) [Recruitment and 

selection] 

Pearson 

Correlation 

.742** 1 .686** .701** .701** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 198 198 198 198 198 

To what extent does your 

organization use the 

following methods to 

encourage staff to             

behave through 

environmental way? 1(not 

at all) to 5(very great 

extent) [Training and 

development] 

Pearson 

Correlation 

.780** .686** 1 .709** .770** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 198 198 198 198 198 

To what extent does your 

organization use the 

following methods to 

encourage staff to             

behave through 

environmental way? 1(not 

at all) to 5(very great 

extent) [Performance 

management and 

Appraisal] 

Pearson 

Correlation 

.744** .701** .709** 1 .754** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 198 198 198 198 198 

To what extent does your 

organization use the 

following methods to 

encourage staff to             

behave through 

environmental way? 1(not 

at all) to 5(very great 

extent) [Reward and 

compensation] 

Pearson 

Correlation 

.771** .701** .770** .754** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 198 198 198 198 198 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
The above table 2 shows the correlation between the variables which is significant at the 0.01 
level, which means that they are highly correlated with each other. 

 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 721



Table 3 KMO Bartlett’s Test 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .782 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1810.289 

df 406 

Sig. .000 

 
The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test is a proportion of how fit your information is for 

Factor Analysis. The test estimates inspecting ampleness for every factor in the model and for 

the total model. The measurement is a proportion of the extent of fluctuation among factors 

that may be normal change. The lower the extent, the more fit your information is to Factor 

Analysis. The above table 3 shows the KMO result to .782 which indicates that sampling is 

adequate. 

FINDINGS OF THE STUDY 

• It has been examined that the banks were expanding employee’s mindfulness and capacities 

to advance green conduct in the association by ecological preparing programs. 

• The result shows that most of the banks were including green human resource by various 

activities and conduct program for awareness and approx. every bank is following green 

human resource management practices.  

• Maximum number of employees confirmed that GHRM helps them in being stress free and 

can also improve the constructive employee behaviours in their organization.  

• It is clear that by green human resource management practices, a satisfied worker in general 

look for more interest in their assignment in contrast with the individuals who are less happy 

with the work they do. Thus, the green human resource management practices have impact on 

collective employee behaviour towards the environment. 

• The result shows that the employees are interested in green environment activities and also 

the banks are doing great job to aware large number of employees by giving natural preparing 

to the individuals to increment ecological mindfulness and trying to perform in sustainable 

environment management.  
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COCLUSION 

From the climate supportability point of view, the aftereffects of the research are empowering 

the utilization of green HR Practices in Banking Sector. As a general rule, Environmental 

issues have not been totally embedded in the conventional HRM practices like choice, 

enlistment, rewards, vocation getting ready for great natural execution. It tends to be inferred 

that there is an awkwardness between HR practices to help Environment the board. The result 

unmistakably portrays that different HR factors like a group, preparing, culture, rewards and 

so on help natural administration. In this manner, Indian banks ought to embrace green HR 

systems to advance ecological maintainability. 
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ABSTRACT 

 The northeast state of Tripura has colourful glimpses through her indigenous population. The 

solidarity among their groups makes them stronger and believers in each other. As one of their 

supporting rituals from the parent's side, the father gives his daughter land as a gift and because 

of the heritage, the daughter can not protest it. The community of Bengali migrants from East 

Bengal to Tripura changed everything. Because of their superiority, Bengalis are expanding their 

network all over Tripura. While the tribe's communities are reducing and turned into a minority. 

The terrorism problem in Tripura is a reason for inequality between ruler Bengalis and common 

tribes. The uncertainty of women's lives in Tripura especially among tribes brings them together 

for a political forum to raise their voices. After the 73rd amendment act. In 1992 the state of 

Tripura takes initiatives for the participation of women in politics and thus to open a way for 

their empowerment.  The objective of the paper is to explore the indigenous community and their 

political participation, facilities by the government through various public reforms. The outcome 

of the paper is to know the situation from the past to the present and understanding the socio-

economic and political status of the tribe's women and the community. The methodology has 

been taking through documentary analysis. The feature question is, how do tribes' women return 

the status they deserved in the past? How are they dealing with themselves in their political 

journey?  

Keywords: Socio-Political Empowerment, Ethnicity, Indigenous Role, Scheduled Tribe (ST), 

Gender Equality and Classification.  
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Introduction: The tribal community of Tripura and the tribe's women are the original 

inhabitants, who are living freely, without any disturbance between men and women. It is their 

tradition to stay equally in a truthful manner. An estimated 80% tribal population speaks in the 

Kak-Borak language. Like other tribes of India and Africa, the tribe's communities of Tripura 

such as Riang, Kukis, Lushais are still living in their traditional residence, located in the hill part 

of Tripura. They are harvesting their traditional product from there. They are an easy-going 

group for each other with unity and solidarity. Tripura is a small, hilly, and landlocked state of 

India, located in the northeast region of India, is surrounded by Bangladesh. It has a common 

boundary with other north-east states of India such as Assam, and Mizoram. Geographically 

Tripura is one of the smallest states in India iestimated 10, 491.69 sq. Population is estimated 

36,71,032. Tribal and Bengali are the two main communities of Tripura, while Tribal is Tripura's 

inhabitants, and the Bengali community has immigrated from East Bengal (current Bangladesh) 

to Tripura. iiThe estimated Tribal population in Tripura is 11,67,388 which is an estimated 31.8% 

of the total population of Tripura. iiiThere are various groups (19 different tribe communities) in 

the scheduled tribe (ST) community in Tripura such as Tripuri, Reang, Jamatia, Chakama, 

Noatia, Kuku, Lushai, Munda, Chaimal, Urang, Santal, Uchai, Bhil, Bhutia, Mog, Halam, Garo, 

Lepcha, Khasia etc. Their relations with the environment (soil and sun) are their natural feature. 

According to them, they are the son of the soil and the daughter of the sun. A major part of their 

groups still believes in the traditional process of living, and they are living in the hilly part of 

Tripura, through their jhum system of cultivation for feeding and accommodation. The role of 

women in Tribal society is important. Women of the Tribal community are the backbone of the 

society because of their economic contribution through hard work and thus maintenance of their 

entire family. The revolution through industrialization and the process of modernization did not 

affect their family tradition and their supreme orientation about Tribal women. Women are still 

their major family member and the guardian. Women are doing their meaningful roles 

continuously. They collect (the role of their children as well) minor forest produce, work as a 

labourer in industries, families, construction and contribute to their family economically. Tribal 

women are important through their tradition but due to demotion with the Bengali community, 

they have learnt various things that make them wild. They started disrespect their women. It is 

also a factor that women are always deprived everywhere. When the issue comes to differ 

between men and women in the context of gender equality, men get prioritized over women in 
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every civilization and society. Tribal women are marginalized in their society as well. It is 

because of the thinking and mentality of a male-oriented society. Therefore, it is a complex 

phenomenon that needs to be addressed in the context of various issues in the Tribal society.  

Literature Review: The paper has discussed the scheduled tribe (ST) community of Tripura; 

especially about Tribal women issues. Traditionally tribe communities are respectful of tribes' 

women. It has a social and economic impact, socially women have shown their maturity to 

manage a family and build prosperity. Economically they work harder than Tribal men and thus 

contributed to the building of the household. There are 19 different sections of tribes in Tripura, 

they have varieties. But they are all similar about women of their community. It is their tradition 

to be respectful of women in any situation. However, they have marginalized with Bengali 

community of Tripura, a major and dictate community where wildness is present. The tradition 

of Bengali and their culture are not like Tribal. Crime, Murder, Women assault are common in 

the Bengali community; therefore, the Tribal community has learnt about those practices and 

slightly it has impacted them. Tribal women are not any more secure in their community and 

they are not secure by other communities as well. The differences in inculturation (Bengali 

society) are one of the influential reasons for the changing of the demographic nature of the 

Tribal community. Once they respect and prioritize their women but due to changing social 

phenomena and demographic characteristics; they are not anymore equally deserving women. It 

is not only Bengali culture but also an impact on modernization, cosmopolitan colouristic image, 

industrialization. Society is fast and foremost through electronic equipment. Communities are 

used to various advertisements, postings through media and they are watching several 

modernized crimes and assaults, where they are watching gender differentiation. These are the 

combination of the impact that traditional and ancient tribe communities are also changing their 

views about gender in the context of women. The result of the discussion is about the exploration 

of the tribe's women status which is a combination of respect and disrespect by the male section 

of the society as well in Tribal communities. Therefore, for women's awareness, women's 

empowerment has been given priority. Political empowerment has been given priority for 

women's development. Women can be educated politically, socially through the rights and 

freedom they deserve from society. It has been observed that due to various initiatives taken by 

the State and Central Government through the amendment of the Indian constitution, especially 

for the indigenous women, women are in a better situation than before. They are conscious of 
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their rights and demands. Tribal women of Tripura are also developed than before through their 

socio-political knowledge. They are coming outside from the household and represent their 

community locally, regionally, and nationally, even internationally. 

Objectives of the Paper: To highlights the gender roles among Tribal society; to find out 

women status among Tribal community; to find out women empowerment through social and 

politicization. It has also focused on the nature and measurements of alterations in the lives of 

Tribal women in Tripura.  

Methodology:  The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate 

sources of data include academic articles, websites etc. The methodology to write the paper has 

been taken by the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics, 

focuses on exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words 

(documentary analysis through qualitative approach). The paper has been shaped by various 

gender issues(women) in the context of their problems and therefore development through 

political and social empowerment. It has discussed social and political marginalization with other 

communities of Tripura and its effects. The paper reflects indigenous women's status in Tripura 

through its various demographic phenomenon.            

Result and Discussion:  Political participation of Tribal women in Tripura is a significant story 

of that communities. It is not only the right to vote but a contribution of knowledge, thinking 

through their participation and involvement. It is a developmental sign of those deprived 

communities who are already has been recognized as the minority section. The political 

involvement of women in Tripura has made a revolutionary process on women's political 

wisdom, activism, and social and political consciousness. This is how they are now developing 

their decision-making process; they are asking for their rights and freedom from the 

Government. Political supremacy provides a social deal for social sustainability; therefore, the 

Government of India brought a provision in the constitution for women empowerment and 

reservation. ivIn 1992 after the 73rd amendment India's northeast state Tripura was under the 

scheme for women's development through political involvement. v According to Article 243(D); 

1/3 seats have been provided for the reservation of Schedule Cast (SC) and Schedule Tribe (ST) 

women are the least developed section of Indian society, which exists in Tripura as well. The 

reservation has been set up in the Panchayats and the office of the head. The initiative of women 
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development especially for Tripura's Tribal women has been taken due to the inequalities 

between men and women, and due to deprivation of entire Tribal communities. It is a slogan that 

men and women are similar, they have a similar category in the context of quality, learning and 

education. It has been precisely campaigned by Liberal Feminism that men and women are the 

same. But unfortunately, sexual division of labour and patriarchy forgets it and was continuing 

through traditionalism by thinking of women as household property. viIn Tripura, Cabinet has 

decided 50% seats for women reservation in three-tier Panchayat and Nagar Palika. The news of 

women's reservation for women's development and preservation encourages them to involve in 

local, regional, and even national politics. The development of Tribal women and their 

communities is not an ethical message for them or the society of Tripura; but a strategy to build a 

united society for its social, economic, and political development. It is a fact that the structure of 

the country or a state becomes strong when socio-economic and political stability gets stronger 

through the empowerment of every community. Therefore, the State Government of Tripura has 

taken initiatives for women's advancement in different perspectives and expressions. It has been 

turned into a central issue in deciding their status.  Tripura is an Indian state, located in the 

North-East region of India, as her third smallest state. viiThe total population of Tripura 

according to the census of 2011 was estimated at 36,71,032(Thirty-Six Hundred Thousand 

Seventy-One Thousand Thirty-two). viiiOut of the entire population estimated 30% of the 

population is Tribal communities that exist within 19 Tribes and many other sub-tribes’ 

communities. Tribal women of Tripura are suffering various problems and thus they are 

struggling to set themselves up for social and economic and political contribution. They are 

struggling with sustainable livings, and on a demure life due to ecological humiliation. There are 

several other problems such as lack of education, social awareness, economic burden, and hunger 

that cover the entire community even today in the hilly region of Tripura, where Tribal villagers 

reside. There is a lack of structural building for the access of materials for social and economic 

innovation. Tribal Women are not receiving developmental packages regularly. Therefore, policy 

for the Tribal women's development needs recoveries, settlement, and their effort of political 

authorization. ixThe empowerment of Tribal women is not only the political entity or democratic 

participation for their right to vote, and right to expression, movement; empowerment also exists 

on higher literacy, education, healthcare, equal ownership of products and resources for the 

livelihood, participation in monetary spheres, self-independence, individuality, knowledge of 
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rights and responsibilities. Therefore, it ensures that they are developed in all aspects of the 

societal demand through which they can cooperate with other sections for a better and universal 

development through decision making. Tripura Tribal women have regulated them to living a 

customary livelihood as their old rituals and tradition that has a connection with soil and sun. 
xThe empowerment program has been designed for their universal development in the areas of 

political, social, ecological (better environmental connection due to Tripura’s sustained images 

naturally), economic, and anthropological. xiAn example has been provided through the village 

of Tripura, near the capital city Agartala. The name of the village is Amtali ADC. xiiThere are an 

estimated 803 families and 3406 populations. The committee of the village has been divided into 

05 wards and 09 representatives. The tribal community dominates the village, and all seats are 

reserved for the tribal population to become a political representative either locally, or 

regionally. It is local Panchayet. xiii06 seats are reserved for the Tribal women in that village. 
xivIn the 2011 ballot, Mrs. Namita Debbarma (Surname of the Tribal community) had been 

elected as the Chairperson of xvAmtali Village Committee and she had been re-elected in a 

similar position in the 2016 vote. As a chairperson, she has expressed her views about women's 

empowerment, and she was telling that woman are more interested than before in political 

involvement especially when the reservation for women comes. However due to demographic 

differences between village tribal women and urban tribal women, the image of developmental 

activities and acceptability by them are different in areas, some are interested due to their 

knowledge and learning, some are not interested due to lack of access to information or their 

innocence mentality. Ultimately it requires more training for women's awareness. Once they are 

aware, they are mostly safe, and they know their rights and freedom they enjoy as a citizen. She 

also expressed the consequences of a male-dominated society where women are still spending 

much time in the household for family services, and do not get time to come to the office for 

conversation over women empowerment. It is yet a development where women get selected.   

Conclusion: Question is, how do tribes' women return the status they deserved in the past? How 

are they dealing with themselves in their political journey?  The tradition and the past have been 

changed due to the changes in the social and economic phenomenon of Tripura. Tripura is no 

more a traditionalistic base land, it is a land of the cosmopolitan base, modernization, 
xviindustrialization is already in Tripura. The environmental situation is faster than before. 

Therefore, people's mind setup changes as well. Women were not a respectable subject in any 
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society except in indigenous society. Tribes’ women always deserve respect, priority in the past 

until they were an independent society without amalgamation with other cultures and society. 

Bengali communities immigrated from East Bengal, and they changed Tripura's demographic 

features entirely. Tribal Community influenced by the reformation of Bengali community.  The 

status of Tribal women in Tripura is no more status than it was in the past. It has changed due to 

the changes of enculturation, and digital reformation for modern Tripura. Tribal women must be 

more educated socially, politically to know them, how to protect from the prejudice of the 

society, to know rights and freedom. More education and its practice can be a milestone to get 

back their status in a male-dominated society. More women's participation in politics will 

provide the power and influence through which they can change the eye of the male section of 

society. Their political participation through women's reservation law in the Indian constitution 

provides them more flexibility and dynamism; that can help them to show the idea of various 

dealings in the society. xviiThe representation of Tribal women in Tripura does not provide a 

blessed image. If the decision-making process is an indicator of political empowerment, then the 

Tribal women of Tripura are not decision-makers due to their academic continuity and courage. 

They are neither highly academic that can build them technical for decision making using 

various academic concepts, nor they are much courageous due to their inferiority. They can not 

ignore males and proceed independently. They still have a lack of spoke person in the Legislative 

Assembly, administration, and top decision-making body. However, their (Tribal Women) large 

involvement in formal and non-formal areas is noticeable in Tripura. Their participation has been 

highly appreciated and valued. It has been proved that through their participation they show 

desire and enthusiasm for involvement in the decision-making process.  
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xivPolitical Participation of Tribal Women in Tripura: A Case Study of Amtali Village Committee. A Case Study of 

Amtali Village Committee.   
xv Amtali Village committee:  is an example of the Tribal Renaissance in Tripura. The village is entirely resided by 

the Tribal and all seats are reserved for the Tribal Women. They are representing as a political leader or something 

with a position through a local political activity which is "Nagar Panchayat". In India, Nagar Panchayet is a term 

that has been used for local politics.  
xvi Industrialization: global industrialization has also influenced India and every state. Tripura was also influenced by 

the impact of cosmopolitan society and the structure of globalization. Therefore, the state started to become a 

modern and model state of the North-East region of India. The current Chief Minister of Tripura, honourable, Mr. 

Biplab Deb is young and dynamic; therefore, he is performing his best to make Tripura "The Best" in the North-

Eastern region. The intellectuality of the Bengali community can be able to do that.  
xviiPolitical Participation of Tribal Women in Tripura: A Case Study of Amtali Village Committee. A Case Study of 

Amtali Village Committee. Conclusion.  
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ÖZET  

21. yüzyıla nüfusun nispeten az sayıda büyük şehirde yoğunlaşmasına yönelik güçlü, küresel 
bir eğilimle girdik. Büyük, yoğun şehirler son derece üretken, yenilikçi ve kişi başına çok 
yeşil ve dolayısıyla geleceğimiz için arzu edilir olabilir. Bununla birlikte, yeni vatandaşların 
hızlı akını, hükümetlerine büyük zorluklar getiriyor. Yoğun, çeşitli şehirlerden biriken olumlu 
faydaların yanı sıra, kayıt dışı kalkınma, trafik sıkışıklığı, atık yönetimi ve kaynaklara erişim 
ve suç gibi olumsuz yönler de eşit ölçüde gelir. Hizmetlere olan talep anında gelir, ancak 
bunları finanse etmek için vergi gelirleri daha sonra gelir. Aynı zamanda, küreselleşme 
gezegenin karşıt taraflarındaki şehirleri daha önce bilinmeyen rekabet biçimleriyle birbirine 
bağladı. Bu zorluklar, genel olarak Akıllı Şehirler olarak adlandırılan kentsel altyapı ve 
hizmetlerin planlanması, tasarımı, finansmanı, inşaatı, yönetimi ve işletilmesine yönelik yeni 
yaklaşımlarla deneylere yol açmaktadır. Bu yaklaşımlardan bazıları, bilgi teknolojisinin 
ortaya çıkan rolleriyle ilgilidir. Mimarlık, planlama, mühendislik, ulaşım, kamu hizmetleri, 
bilgi teknolojisi, yöneylem araştırması, sosyal bilimler, coğrafya ve çevre bilimi, kamu 
maliyesi ve politikası üyeleri arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek için yeni bir 
profesyonel topluluk olan Kentsel Sistemler İşbirliği kuruldu. Hipotezlerinden biri, şehirde 
olup bitenler hakkında yeni, zengin bilgi kaynaklarından yararlanan yeni bir şehirler teorisidir. 
Diğer şeylerin yanı sıra, bilgi teknolojisinin kentsel doku üzerindeki etkisini anlamaya çalışır. 
Sistem Bilimi, özellikle sistemleri ve ölçekleme yasaları üzerine çalışmalar, kentsel sistemlere 
makro düzeyde yeni gözlemler sağlamıştır. Akıllı Şehir, kentsel sistemlerin mikro düzeyde 
gözlemlenmesini sağlayan yeni enstrümantasyon sağlar. Bu makale, Kentsel Sistemler 
İşbirliğindeki mesleklerin bakış açılarını birleştirebilecek bir modele yönelik adımları 
açıklamaktadır. Akıllı Şehir örnekleriyle ve bu hareketin neden bu kadar aktif olduğuyla 
başlıyor. Yoğun nüfusların sürekli büyümesini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni davranış 
normlarını şekillendirmede bilgi teknolojisinin nasıl rol oynadığını açıklar. Daha sonra, 
Kentsel Sistemler İşbirliğinin, bilgiye artan erişilebilirliğin vatandaşlara, girişimcilere, sivil 
kuruluşlara ve hükümetlere şehirlerinin nasıl çalıştığını daha derinlemesine görmelerine 
yardımcı olabilecek Kentsel Sistem modelleri geliştirmemizi sağlayacağına dair temel bir 
hipotezi açıklıyor.  

 

ABSTRACT 
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We entered the 21st century with a solid, worldwide pattern towards convergence of populace 
in generally hardly any huge urban areas. Enormous, thick urban areas can be exceptionally 
useful, creative and really green per capita and in this way alluring for our future. In any case, 
the quick inundation of new residents presents incredible difficulties to their administration. 
Close by the collected positive advantages from thick, various urban areas come the negative 
angles like casual turn of events, gridlock, squander the board and admittance to assets, and 
wrongdoing. Interest for administrations comes right away, yet charge incomes come later to 
fund them. Simultaneously, globalization has associated urban communities on inverse sides 
of the planet in beforehand obscure types of contest. These provokes lead to explores different 
avenues regarding new ways to deal with the arranging, plan, financing, development, the 
board and activity of metropolitan framework and administrations, regularly alluded to as 
Smart Cities. A portion of these methodologies identify with the arising jobs of data 
innovation. Another expert local area, the Urban Systems Collaboration, was shaped to 
advance shared learning among individuals from design, arranging, designing, transportation, 
utilities, data innovation, tasks research, sociologies, topography and natural science, public 
money and strategy. One of it's anything but another hypothesis of urban areas that draws on 
new, rich wellsprings of data about what's happening in the city. In addition to other things, it 
attempts to comprehend the effect of data innovation on the metropolitan texture. Studies in 
Systems Science, especially frameworks and laws of scaling, have given new large scale level 
perceptions of metropolitan frameworks. The Smart City gives new instrumentation that 
empowers miniature level perception of metropolitan frameworks. This article portrays 
ventures towards a model that can fuse the viewpoints of occupations in the Urban Systems 
Collaboration. It begins with Smart City models and why this development is so dynamic. It 
clarifies how data innovation assumes a part in forming new standards of conduct pointed 
toward working with the proceeded with development of thick populaces. Then, the Urban 
Systems Collaboration clarifies a key speculation that expanded availability to data will 
empower us to foster Urban Systems models that can help residents, business people, 
municipal associations, and governments see all the more profoundly how their urban 
communities work. 

 

GİRİŞ 

Şehirler insanlığın geleceğidir. 18. yüzyılda dünya nüfusunun %5'inden daha azı bir şehirde 

yaşıyordu ve insanların büyük çoğunluğu yaşamak için yeterli gıdayı üretmekle meşguldü. 

Bugün (Glaeser ve Gottlieb, 2006) nüfusun %50'den fazlası bir şehirde yaşıyor. Bu yüzyılın 

sonuna kadar nüfusun %80'inden fazlasının şehirlerde yaşaması muhtemeldir. Bu 

kentleşmenin çoğu kendi kendini motive ediyor çünkü makineleşme tarımda kol emeğine olan 

ihtiyacı azaltıyor ve tarım işçileri daha iyi bir yaşam arayışı içinde şehirlere taşınmayı seçiyor. 

Bu şanslı bir durum çünkü nüfusun bu yoğunlaştırılması süreci, enerji tüketimini ve 

dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltmak için anahtar bir yöntemdir (Kamal ve Robert, 2009). 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 735



Yüksek oranda kentleşmiş bir nüfusa bu hızlı geçiş, sorumlu mesleklerde (mimarlar, şehir 

plancıları ve tasarımcılar, ulaşım mühendisleri, kamu hizmetleri, sosyal bilimler, çevre bilimi, 

kamu) yeni düşünceyi teşvik eden şehirlerin planlanması, geliştirilmesi ve işletilmesi için 

birçok zorluk yaratmaktadır (Barton ve Tsourou, 2013). 2010-2011 döneminde, bu disiplinler 

arası işbirliğini geliştirmek için Kentsel Sistemler İşbirliği (USC, 2011) adlı profesyonel bir 

grup kuruldu. 

Mevcut çalışma, bilgi teknolojisinin Kentsel Sistemlerde oynayabileceği yeni rollere 

odaklanmaktadır. Bu makale, Akıllı Şehirlerin bazı örnekleriyle başlar ve nasıl çalıştıklarını 

açıklamaya devam eder. Ardından, mevcut kentleşmeyi neyin yönlendirdiğiyle ilgili 

çalışmaları gözden geçirir. Bu, bilgi teknolojisi uygulamasının hem gelişmiş hem de yükselen 

ekonomilerdeki şehirlerin hedeflerini nasıl destekleyebileceğine dair birkaç hipotezi sunar. 

Bazı yazarlar, Sistem Bilimine dayanan şehir teorileri geliştirmiştir ve bu, bilgi teknolojisinin 

rolü hakkında belirli hipotezlere yol açmaktadır (Woodman ve ark, 1993; Subramani, 2004; 

Kelle, 2010). Bu teorilerin şehirlerin gelişimine uygulanmasında rol oynayabilir. Makale, 

Kentsel Sistemler İşbirliğinin amaçları ve faaliyetleri hakkında kısa bir tartışma ile sona 

ermektedir. 

 

AKILLI ŞEHİRLER 

Akıllı Şehirler ifadesi yeni değil. Kökenleri, kentsel planlama için yeni politikaları savunan 

1990'ların sonundaki Akıllı Büyüme (Nolon, 2003) hareketinde olabilir. Bu ifade 2005'ten 

beri bir dizi teknoloji şirketi tarafından (Fugini ve ark, 2021; Dameri ve ark, 2016; Pellicer ve 

ark, 2013) kentsel altyapının ve binalar, ulaşım gibi hizmetlerin işleyişini entegre etmek için 

karmaşık bilgi sistemlerinin uygulanması için benimsenmiştir. O zamandan beri, şehirlerin 

planlanması, geliştirilmesi ve işletilmesinde, örneğin elektrikli araçlar için hizmetlerin 

konuşlandırılmasında, neredeyse her türlü teknoloji tabanlı yenilik anlamına gelecek şekilde 

gelişti (Pojani ve Stead, 2015). 

Akıllı Şehirlerde bilgi teknolojisinin uygulanması çeşitli faydalar sağlayabilir: 

 Mevcut altyapı kapasitesinin kullanımının iyileştirilmesi, dolayısıyla yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesi ve geleneksel inşaat projelerine duyulan ihtiyacın azaltılması (Basiri  ve 

ark, 2017). 

 Birden fazla ulaşım yönteminden en iyi nasıl yararlanılacağına dair gerçek zamanlı 

rehberlik gibi yeni hizmetleri vatandaşlara ve taşıtlara sunmak (Bellini ve ark, 2018). 
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 Şehir hizmetlerinin işleyişine ilişkin gerçek zamanlı verilerin yayınlanması yoluyla 

ticari işletmelerin iyileştirilmesi (Sahay ve Ranjan, 2008). 

 Şehir yöneticilerinin bu zirveleri yumuşatmak ve dayanıklılığı artırmak için işbirliği 

yapabilmeleri için enerji, su ve ulaşım taleplerinin şehir ölçeğinde nasıl zirve yaptığını 

ortaya çıkarmak (Makkaoui ve ark, 2017). 

 Başta enerji ve su olmak üzere kaynak tüketimini azaltmak, dolayısıyla CO2 

emisyonlarında azalmaya katkıda bulunmak [Omer, 2008]. 

Bu yaklaşımlar, teknolojideki son ilerlemenin bir sonucu olarak uygulanabilir hale geldi: 

• Kentsel altyapının kontrolü ve işletilmesi için dijital sensörlerin ve dijital kontrol 

sistemlerinin yaygın kullanımı. Bunlara trafik sensörleri, bina yönetim sistemleri, 

dijital yardımcı sayaçlar ve benzerleri dahildir (Baig ve ark, 2017).  

• Bu tür sensörlerin ve sistemlerin dağıtık işlem merkezlerine bağlanmasına ve bu 

merkezlerin kendi aralarında bilgi alışverişi yapmasına olanak tanıyan sabit ve 

kablosuz ağların artan penetrasyonu (Li ve ark, 2010). 

• Düşük seviyeli bilgilerin işlem merkezleri tarafından yorumlanmasına izin veren ve bu 

işlem merkezlerinin birbirlerinin bilgilerini yorumlamalarına izin veren bilgi yönetimi 

tekniklerinin, özellikle standartlaştırılmış anlamsal modellerin geliştirilmesi 

(Gringinger, 2017). 

• Operasyonel performans iyileştirmesi ve diğer içgörüler sağlamak için bu bilgi 

akışlarının neredeyse “gerçek zamanlı” olarak analiz edilmesini sağlayan hem bilgi 

işlem gücünün hem de yeni algoritmaların geliştirilmesi (Müller ve ark, 2012).  

Bu gelişmeler, belediye yönetimlerine, 1980-90'lardan bu yana orta ve büyük ölçekli ticari 

işletmelerin faaliyet gösterdiği şekilde, birden çok ajansının operasyonlarını koordine etme 

olanağı vermektedir (Basiri ve ark, 2017). 

Birçok hükümet, yol ücreti, enerji veya su tüketimi faturası gibi bazı işlem amaçları için 

toplanan ücretsiz bilgi kaynaklarına sahiptir (Harrison ve ark, 2010). Örneğin bir otoyol geçiş 

sistemi, araçların geçiş gişelerinden geçişi hakkında büyük miktarda kesin, “gerçek zamanlı” 

bilgi sağlar. Geçmiş trafik verilerinin çevrimdışı analizi, belirli şehir bölgelerinde meydana 

gelen tıkanıklık riskinin önde gelen göstergeleri olabilecek kalıpları bulabilir (Silva ve 

Analide, 2017). Bu tür kalıplar daha sonra "gerçek zamanlı" verilerde bulunduğunda, 

yöneticilerin bu tür sıkışıklığın oluşmasını önlemek için trafik yönetim sistemini ayarlamasına 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 737



olanak tanıyan bir uyarı süresi sağlarlar. Benzer örnekler, şehirlerin sorumlu olduğu birçok 

alanda bulunabilir. 

Başka bir tür fayda, örneğin büyük bir fırtına gibi bir kriz sırasında, farklı kurumların 

eylemlerini koordine etme yeteneğinden gelir. Bu, tüm müdahalecilerin durum hakkında ortak 

bir görüşe sahip olmalarını ve mevcut kaynakların nerede ve nasıl uygulanacağı konusunda 

daha iyi kararlar vermelerini sağlar (Salmon ve ark, 2011).  

Bu tür sektörler arası bilgiler değerli bağlantıları ortaya çıkarabilir. Galler, Cardiff'te, Şiddet 

içeren suçların yeri hakkında Hastane Kazası ve Acil Durum bilgilerinin yakın zamanda 

entegrasyonu, polisin devriye gezme stratejisine odaklanmasına yardımcı olmakla kalmadı, 

aynı zamanda suçla ilgili yaralanmalar için hastaneye başvurularda %42'lik bir azalma sağladı 

(Cardiff, 2011). Bu sonuç, polisin sadece mevcut raporu değil, tüm ciddi şiddet suçları 

verilerini kullanabilmesi ve sahadaki hızlı mevcudiyeti birçok gergin durumun tırmanmasını 

engellediği için elde edildi. 

Bu sistemlerin ortak özelliği, üretmeye çalıştıkları faydaların, vatandaşların davranışlarındaki 

değişiklikler sonucunda elde edilmesidir: 

• Sürücüler, trafik ve yol koşulları hakkında daha iyi bilgi alır ve hangi rotaları 

izleyeceklerine karar verir. 

• Tüketiciler, enerji tüketimleri veya bu enerjinin fiyatlandırması hakkında gerçek 

zamanlı bilgi alır ve hangi yüklerin (yıkama, ısıtma, soğutma, elektrikli araç şarjı) 

bağlanacağına karar verir. 

• Acil müdahale ekipleri duruma ilişkin ortak bir görüşü paylaşır ve diğer kurumların 

aldığı eylemler ışığında kararlar alır. 

Burada, doğrulama gerektiren rasyonel karar verme varsayımı vardır. Bazı katılımcılar 

sistemin amacını anlayacak ve kendi kararlarıyla hedeflerini destekleyecektir. Diğer 

katılımcılar anlamayabilir veya yanlış anlayabilir ve kendilerine ne bireysel olarak iyi hizmet 

eden ne de kolektif faydalara katkıda bulunan kararlar verebilirler.  

Böylece Akıllı Şehirler yaklaşımı, bireysel kentsel altyapı ve hizmetlerin işleyişini 

iyileştirmeye yönelik pragmatik, mühendislik temelli bir girişim olarak başlasa da, bunu bir 

şehirdeki birçok sistemin etkileşimini bilinçsizce rahatsız ettiğini de görebiliriz. Bu sistemleri 

ele almak için bir teoriye ihtiyaç duyan bir yaklaşım olduğu yukarıda belirtilen çalışmalardan 

da görülebilir. Bu makale, böyle bir teoriye yönelik ilk hareketlerden bazılarını 

açıklamaktadır. 
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NEDEN AKILLI ŞEHİRLER? 

IBM'in Akıllı Şehirler (Paroutis ve ark, 2014) çalışması, Akıllı Gezegen girişiminin bir 

parçası olarak 2008'in sonlarında başladı. 2009'un açılış aylarında dünyanın birçok şehrinden 

gelen ilgi bizleri hayrete düşürdü. Birçoğu yeni olmayan bu yaklaşımların yaratacağı 

faydaların olduğunu bildiğimiz halde, bu kadar güçlü bir tepki beklemiyorduk. Bazı 

araştırmalardan sonra, ilginin yalnızca dolaylı olarak beklediğimiz faydalarla ilgili olduğu 

sonucuna vardık. Aslında, temel motivasyonun şehirlerin ekonomik kalkınma arzusuna 

dayandığını bulduk. 

2008-2009 ekonomik krizinin ortasında, şehirlerin daha önce yaşamadıkları şekillerde diğer 

şehirlerle rekabet içinde olduklarını fark ettik (Saull, 2012; Bulu, 2011). Sadece komşularıyla 

eyalet ya da ulusal düzeyde rekabet etmiyorlardı, aynı zamanda - İnternet ve küresel tedarik 

ağlarının bir sonucu olarak - dünyanın diğer tarafındaki akranlarıyla rekabet ediyorlardı 

(Haucap ve Heimeshoff, 2014). Ve sadece yatırım ve iş için değil, aynı zamanda yeni 

ekonomik gücün geliştiricileri olacağını umdukları Y ve Z kuşağı için de rekabet ediyorlardı 

(Rathore ve ark, 2017).  

Bu nedenle, seçilmiş birçok yetkilinin bakış açısından “Akıllı Şehir”, Y ve Z Kuşağı insanları 

için çekici bir ortam yaratmakla ilgilidir (Rathore ve ark, 2017). Bu İnternet yerlilerinin 

deneyimine uygun dijital bir şehir olmalıdır. Yaygın genel kablosuz ağ erişimi sunmalıdır. 

Kent, uzun kuyruklar ve kağıt formlarla dolu ofisler yerine, anında erişim, dijital arayüzler 

aracılığıyla vatandaşıyla etkileşime geçmelidir. Aynı zamanda, yaratıcı sınıfın 

sürdürülebilirlik, özellikle de yeşilliğin tüm biçimlerine yönelik desteğine de hitap etmelidir. 

Akıllı Şehirler burada da kaynak koruma çekiciliğine odaklanıyor. 

 

AKILLI ŞEHİRLER TEORİSİ 

Şehirlerin incelenmesinde, birbiriyle rekabet eden birçok paradigma vardır (Thompson, 

2016). Asimptotik kentleşme konusundaki mevcut farkındalık kesinlikle pek çok konferans ve 

tartışmayı teşvik etti. Yine de Albert Einstein'a atfedilen bir aforizma, bilimde teorideki 

devrimlerin genellikle enstrümantasyondaki devrimlerden önce geldiğini savunuyor 

(Friedman ve Donley, 1989). Akıllı Şehirler, insanların şehri nasıl kullandığını ince 

ayrıntılarla gözlemlemek için yeni bir enstrümantasyon biçimi sağlar ve böylece şehir 

teorilerine yeni yaklaşımlar sağlayabilir (Kitchin, 2014). Yeni bilgi kaynakları aracılığıyla 
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şehirler, refahı ve yaşam kalitesini artıracak içgörü, yenilik, fırsat ve gerçek işler yaratmayı 

umuyor. 

Tersine, Akıllı Şehirlerin şehirlerin iyileştirilmesine yönelik mevcut geçici yaklaşımları, bilim 

öncesi tıbbı andırıyor. İyi şeyler yapabilirler, ancak nedenini ayrıntılı olarak çok az anlıyoruz. 

Akıllı Şehirler iyi bir teorik temele ihtiyaç duyan bir alandır (Yigitcanlar ve ark, 2018).  

İki yaklaşım, böyle bir teori için güçlü hareket noktaları gibi görünmektedir. Bunlardan biri, 

Halpern‟e (1942) kadar uzanan, ancak son yıllarda Sampson (2019) ve Živković (2020) gibi 

teorisyenler tarafından iki tanesini saymak gerekirse muazzam ölçüde zenginleştirilen yasaları 

ölçeklendirme çalışmasıdır. Sampson (2019), diğer karmaşık sistemlerde, özellikle biyolojik 

sistemlerde daha önceki çalışmalara dayanarak, şehirlerin ortalama ücretlerden suç 

seviyelerine kadar birçok yönünün ölçeklendirme davranışlarını açıklamak için dikkate değer 

yetenekler göstermiştir. Živković (2020), yapılı çevrenin yapısının biyolojik sistemlerin 

büyüme kalıplarıyla eşleştiğini göstermiştir. Buna “organik düzen” diyor. Farkas (2016), 

bağlantı ağlarının yapıları tarafından yönetilen hem biyolojik hem de kentsel sistemlerin 

ölçeklenmesinden söz etti. Biyolojik sistemlerde bu ağlar sinir sistemi veya dolaşım sistemi 

olabilir ve kentsel sistemlerde sosyal ve ekonomik ağlar olabileceğini varsayıyoruz. 

Bu çalışma grubu, karmaşık sistemlerin birçok davranışının ortaya çıkmasına veya 

uyarlanabilir olmasına rağmen, yine de makro gözlem düzeyinde modeller veya tutarlı 

davranışlar olduğuna dair kanıt sağlar. Şehirlerin incelenmesini Akıllı Şehir perspektifiyle 

uyumlu deneysel bir bilim olarak düşünürsek, bu teoriler doğrudan müdahalenin mümkün 

olduğu mikro düzeyde test edilebilecek hipotezlerden yoksundur. Öte yandan bu modeller, 

biyolojide olduğu gibi, daha iyi enstrümantasyonla birleştirildiğinde, örneğin bir hücrenin 

veya sinir sisteminin kentsel eşdeğerini anlama umuduyla, çalışma seviyesini daha ince bir 

ayrıntı düzeyine indirmemizi teşvik eder. Daha sonra makro düzeydeki kalıpları ortaya 

çıkarmak için tüm sistem verilerini kullanarak mikro düzeyden yukarı doğru çalışmak 

mümkün olabilir. 

İkinci çalışma grubu, şehirleri karmaşık sistemler olarak ele alır. Örneğin, diğerleri arasında 

(Pisano, 2012; Vermesan ve Friess, 2013)'in çalışmaları bu dönemde sistem düşüncesindeki 

gelişmelerden ortaya çıktı, ancak karmaşık bir varlık olarak şehir kavramı kesinlikle çok daha 

eskilere dayanıyor (Halpern, 1942) . Bu yaklaşım, şehirlerin neredeyse organik büyümesinin, 

işleyişinin, gerilemesinin ve evriminin anlaşılmasını sağlamak için ara bağlantı, geri bildirim, 

adaptasyon ve kendi kendine organizasyon gibi kavramları tanıtır. Sistem Bilimi etrafındaki 

zengin çalışmalardan destek alıyor, ancak kendi içinde şehirler hakkında ayrıntılı açıklamalar 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 740



sağlamaktan ziyade oldukça yüksek bir düzeyde düşünmek için daha değerli bir araç gibi 

görünüyor. 

Bu tür düşüncenin uygulamaları, “trafik” gibi soyut sistemler arasındaki etkileşimlerin, güçlü 

yönlerine, doğrusal olmamalarına ve gecikmeli etkilerine dayalı olarak matematiksel 

modellerde oluşturulduğu Kentsel Dinamikler'de (Wibral ve ark, 2013) ortaya çıktı. Bir şehrin 

karmaşıklığı, değişkenlerin sayısının kolayca binlere kadar büyüyebildiği bu modellerde çok 

belirgin hale geliyor. Bu modeller, bazen bir şehrin geleceğini tahmin edebilen kahinler olarak 

görüldüğü veya tasvir edildiği için şehirci toplulukta bir ün kazandı. Günümüzde bu tür 

modeller, araştırmacı veya planlayıcının hipotezleri test etmesi ve kendi düşüncesini 

doğrulaması için bir araç olarak görülmektedir. 

Bununla birlikte, karmaşık bir sistem olarak şehir, bilgi sistemlerinin evrimi ile bağlantılı 

olduğunda değerli bir metafordur (Oh ve ark, 2016). Bilgi sistemlerinin hem donanım hem de 

yazılımının karmaşıklığındaki büyüme, geniş düğüm ağlarını bir araya getirme yöntemlerinin 

yanı sıra oluşturma, yönetme ve gezinme araçlarına derinden aşina olan insan toplulukları, BT 

mimarları ve yazılım mühendisleri yarattı (Daniel ve Matera, 2014). Gerçekten de, kentsel 

mimarilerdeki örüntüler üzerine olan ufuk açıcı kitabının (Mattern, 2020) şehir planlamasının 

gelişimi üzerinde çok az uzun vadeli etkisi varmış gibi görünse de, yazılım mühendisliği için 

örüntü dillerinin geliştirilmesinde temel bir metin haline gelmesi ironiktir (Lytra ve ark, 

2015). 

Ortaya çıkan bir düşünce, bir şehrin sağlıklı bir sistem olarak iyi işlemesi için 

operasyonlarının tüm seviyelerinde uygun bir karmaşıklık düzeyine ihtiyaç duyduğudur. Bu 

karmaşıklık sadece fiziksel ağlarında – yollarında, binalarında ve iletişiminde değil, aynı 

zamanda kültürel ve ekonomik olarak da gereklidir. Bir şehirde belki de 'mono kültür' olan 

cepler vardır, bu da onları dış koşullar değişirken gelişmek için çok zor yerler haline getirir. 

Bu, hem çoklu yoksunluğun yüksek indeksi olan bölgelerde hem de zengin toplumlarda 

spektrumun yoksul ucunda geçerlidir (Dubey ve Sharma, 2017). 

Truong ve ark, (2015) sistem sistemlerini “en iyileştirirken bağlantıları değiştirerek kendi 

işlevselliğini buluşsal olarak tanımlayan…” bilgi akışı için bir ağ olarak düşünerek bu iki 

dünya arasında geçici bir köprü kurmuştur. Metaforik olarak bunu, her biri bilgi akışına dayalı 

olarak bazı görevleri yerine getiren ve yeni akışlar üreten bir yazılım nesneleri ağı olarak 

düşünebiliriz. Bu tür yazılım nesneleri, bireysel kişileri veya bankacılık gibi kurumsal 

süreçleri temsil edebilir. Truong ve ark, (2015), diğer birçok yazarla ortak olarak, nesnelerin 

kendilerinin üzerinde ağın önemini vurgular. Gerçekten de Klophaus ve ark, (2021) yaşayan 
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bir şehirden çok yüksek derecede bağlantıya sahip bir kafes veya ağı olarak bahsetti. Cristiano 

ve ark, (2020) şehri stoklar veya kaynaklar, akışlar (bilgi, para ve mal hareketleri dahil) ve 

geri bildirim döngüleri açısından tanımlayarak bunun üzerine inşa etmiştir. 

Özetle, aşağıdakileri bulduk; 

• Şehrin enstrümantasyonunda yenilik ve birçok bireysel davranışı “gerçek zamanlı” 

olarak gözlemleme yeteneği olduğu, 

• Şehirlerin davranışının tekrarlanabilir, üst düzey kalıplarına ilişkin içgörüler olduğu, 

• En azından mecazi olarak karmaşık bilgi sistemlerine eşleyebileceğimiz karmaşık 

sistemler olarak şehirler için kavramsal modellerin varlığı, 

• Analizle birleştirilmiş bilgi akışları yoluyla şehirdeki belirli hizmetlerin işleyişine nasıl 

müdahale edileceğine dair yenilikler, 

• Akıllı Şehir müdahaleleri için onları mimarların, planlayıcıların, geliştiricilerin, şehir 

yöneticilerinin vb. düşünceleriyle ilişkilendirebilecek teorik bir temel sağlama ihtiyacı. 

 

GÖRÜNMEZİ GÖRÜNÜR YAPMAK 

Bu yaklaşımlar değerli içgörüler ortaya çıkarırken, bir şehri az çok çekici yapan şeyin ne 

olduğunu bireysel vatandaşlar düzeyinde anlamamıza yardımcı olmak için çok az şey 

yaparlar. Yukarıda gözden geçirilen yaklaşımlar anlaşılabilir çünkü tarihsel olarak yalnızca 

istatistiksel bilgiler mevcuttu. Bununla birlikte, Akıllı Şehir yaklaşımının temellerinden biri, 

bugün bireysel vatandaşın seçimleri ve eylemleri düzeyinde gerçek zamanlı bilgilere 

erişebilmemizdir (Angelidou ve ark, 2018). Bu değişime “görünmeyeni görünür kılmak” 

diyoruz. Bilgi sistemleri kentsel ortamlarda yaygınlaştıkça, daha önce hiç erişilemeyen 

bilgileri yakalama fırsatları yarattılar. Bu, ister toplu ister bireysel düzeyde olsun, bu tür 

kalıplardaki davranış kalıplarının veya anormalliklerin saptanmasını sağlamada oldukça 

değerlidir (Zhao ve ark, 2014). Bu yaygınlık, aynı zamanda, şehir kurumlarının veya bireysel 

vatandaşların, istemeden de olsa, sokaktaki olayların - görünüşte ilgisiz iki kişinin kısa bir 

konuşma yapması gibi - tarihsel olarak o kadar geçici olduğunu ve asla fark edilmeyecekleri 

fotoğraflarını çekmelerini sağlar. Ve bu fotoğraflar artık birkaç dakika içinde tüm gezegende 

kalıcı olarak görülebilir. Dolayısıyla, görünmezi görünür kılma yeteneğinin birçok faydası 

vardır, ancak aynı zamanda ciddi gizlilik ve kişisel bilgilerin korunması konularını da ele 

alması gerekir. 
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AKILLI ŞEHİRLER İÇİN BİR TEORİ 

Yukarıda bahsedilen sistem ağlarının herhangi birindeki bir süreç için genel bir terim olarak 

anlaşılabilecek bir Kentsel Sistem kavramı ile başlar. Bu tür Kentsel Sistemler, temel varlıklar 

olabilir veya daha basit varlıklardan oluşan karmaşık varlıkları içerebilir.  

Ardından, bu ağlarda bulunan veya akan birçok farklı bilgi türünü yapılandırmak ve 

sınıflandırmak için bir araç olarak Kentsel Bilgi Modelini tanıtıyoruz. Bilgi teknolojisi 

açısından bakıldığında, Kentsel Bilgi Modelini, ister tek bir şehir ister bir metropol olsun, 

ortak bir iki boyutlu alanı, kentsel çevrenin bölgesini temsil eden çok sayıda katman olarak 

düşünmek yardımcı olur. Böyle bir model genellikle bir Coğrafi Bilgi Sisteminde (CBS) 

somutlaştırılır, ancak giderek artan bir şekilde sosyal ağ araçları bu modeli yeni yönlere 

alıyor. 

Katman grupları şunlardır: 

1. Topografya, flora ve fauna, doğal kaynaklar, jeoloji ve benzerlerini içeren doğal çevre 

grubu. 

2. Yapılı Çevre (yollar, köprüler, tüneller, binalar, boru hatları, elektrik ve iletişim hatları 

vb.) ve ayrıca üzerinde inşa edilen hareket eden araçlar (trenler, tekneler, otobüsler 

vb.) dahil altyapı grubu.  

3. Hizmetler grubundaki çeşitli rafinasyon ve tüketim süreçlerinden geçtikten sonra 

doğal çevrede ortaya çıkan ve sonunda doğal çevreye dönen malzemeleri ve ayrıca 

örneğin bir aracın bir köprüden geçişi gibi geçici olarak tüketilen kapasiteleri temsil 

eden kaynaklar grubu. 

4. Ulaşım, enerji, ticaret, sağlık hizmetleri vb. dahil olmak üzere birçok hizmeti temsil 

eden hizmetler grubu. Bu hizmetlerin çoğu, Kaynak grubundaki kaynakları tüketir 

veya dönüştürür. 

5. Ticaret ve kültür, yasalar, düzenlemeler, yönetişim vb. gibi kişilerin konumları ve 

eylemleri dahil olmak üzere Sosyal Sistemler grubu. Bu ilgili gruplardan hizmetler ve 

kaynaklardan yararlanır. Bu grup, İnsan Sistemlerini bulduğumuz en üstteki katmanı 

içerir. 

Dolayısıyla bir Kentsel Sistem modelinin temsili bu beş katman grubu üzerinde gerçekleşir. 

Katmanların sıralaması önemli değildir ve Kentsel Sistemler modellerinde basit bir doğrusal 

hiyerarşi yoktur; genellikle özyinelemelidirler. Katmanların gruplandırılması da biraz 

keyfidir, örneğin Kaynaklar grubundaki katmanların bir kısmı veya tamamı Doğal Çevre 
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grubuna dahil edilebilir. Diğer bir temel kavram ise hizmettir. Bu çok genel bir kavramdır ve 

yine basit veya oldukça karmaşık olabilir. Hizmetler, diğer insanlar ve hatta kendisi de dahil 

olmak üzere, insanların şehirde etkileşime girdiği şeylerdir. Hizmetler genellikle kaynakları 

tüketir veya dönüştürür ve her zaman bir tür ödeme veya takas gerektirir. Bir Hizmeti 

başlatma eylemine, bir kişi veya başka bir hizmet tarafından başlatılan ve her zaman iki taraflı 

veya çok taraflı olan eylem denir. 

Örneğin, bir otobüs yolculuğunu düşünün. Bir otobüs yolculuğu bir Hizmettir ve bu nedenle 

Hizmet katmanlarından birinde temsil edilir, ancak diğer birçok katmandan özyinelemeli 

olarak oluşur: 

• Otobüs güzergahı, altyapı katmanlarından birinde temsil edilen yollar tarafından 

tanımlanır. 

• Yollar da doğal çevrenin topoğrafyası üzerine inşa edilmiştir ve arazisini ve üzerinde 

bulunan su kütlelerini yansıtmak zorundadır. 

• Otobüsün tükettiği yakıt, doğal çevre grubundan kaynaklanır  

• Hizmet katmanlarından birinde bir üretim sistemi tarafından çıkarılır, 

• Altyapı grubundaki boru hatları ile bir rafineriye taşınır, 

• Otobüs durakları altyapı grubunun bir parçasıdır, ancak yerleşimleri sosyal sistemler 

grubundaki kişilerin dağılımına göre belirlenir. 

• Otobüs yolculuğu için ödeme, yolcunun alınan değeri gibi sosyal sistemler grubunda 

temsil edilir. 

Kentsel Bilgi Modelinin en üst katmanında İnsan Sistemleri yer almaktadır. İnsan Sistemleri, 

ister işlerinde ister özel hayatlarında olsun, insanların yaptığı şeyler İçin süreçleri temsil eder. 

Bir İnsan Sistemi, örneğin iş yerinden eve seyahat etmek gibi bir hedefe ulaşmak için üst 

düzey hizmetlere yönelik eylemlerin bir bileşimidir. Belirli bir kişi için, iki veya daha fazla 

İnsan Sistemi dinamik olarak birlikte oluşturulabilir, örn. eve gitmek ve yiyecek almak. Bu 

örnek Kişi Sistemi şunlardan oluşabilir: 

• İş yerinden otobüs durağına yürümek 

• Tren istasyonuna otobüsle gitmek 

• Başka bir istasyona trenle gitmek 

• O istasyondan eve yürümek 

Belirli bir kişi için, iki veya daha fazla İnsan Sistemi dinamik olarak birlikte oluşturulabilir, 

örn. eve gitmek ve yiyecek almak. 
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Bazı insanlar – örneğin komşular veya iş arkadaşları – İnsan Sistemlerini paylaşacak veya en 

azından bazı ortak İnsan Sistemleri bölümlerine sahip olacaktır. İnsan Sistemlerinin bu 

paylaşımı sayesinde, şehrin hizmetleri üzerine inşa edilen sistemler ağı ortaya çıkmaya başlar. 

İnsanlar aynı anda veya sırayla bir İnsan Sistemini paylaştıklarında, kullanılan hizmetlerdeki 

kaynaklar için rekabet ediyor olabilirler veya bir hizmet içindeki bir süreci hızlandırmak için 

işbirliği yapıyor olabilirler. 

Prensipte, bir kişinin hayatındaki tüm faaliyetler dizisi, bir İnsan Sistemleri koleksiyonu ile 

temsil edilebilir. Bu kümenin o kişiye şehirle ilgili deneyimini temsil ettiğini varsayabiliriz. 

Modelin bireyin kendisini içermediğini unutmayın. Kişi, belirli bir zaman ve yerde mevcut 

olan bir dizi seçim üzerinde muhakeme ve irade uygulayan harici bir ajandır. Kişinin eksiksiz 

bilgiye sahip olduğunu veya rasyonel kararlar verdiğini varsaymamız gerekmez. 

Bir kişi yeni bir şehre taşındığında, bu çevrede işlev görebilmek için bu İnsan Sistemleri 

setinin yeni bir çoğunu yaratmalı veya edinmelidir. Bu Kişi Sistemlerinden bazıları, örneğin 

Google Haritalar'ın yardımıyla keşfedilebilir ve bazıları iş arkadaşlarından veya komşulardan 

edinilebilir. Önceki şehirde kullanılan İnsan Sistemlerinden bazıları, McDonalds restoranı ve 

Starbucks kafeleri gibi yaygın olarak dağıtılan Hizmetlerin cazibesinin bir parçası olan yeni 

şehirde de yeniden kullanılabilir – bu hizmetler için zaten İnsan Sistemlerine sahibiz. Hangi 

İnsan Sistemlerinin mevcut olduğu ve bunların ne kadar kolay uyarlanabileceği veya 

kişiselleştirilebileceği konusundaki seçenekler, şehrin çekiciliğinin önemli bir özelliği olabilir. 

Bunlar, Kentsel Sistemler modelindeki temel kavramlardan bazılarıdır. Bunlar, ölçekleme 

yasalarından ve ayrıntı düzeyinde düşünen daha önceki karmaşık sistemlerden açıkça 

farklıdır. Burada, bir şehrin makro düzeydeki operasyonlarının, bireysel insanlar tarafından 

İnsan Sistemlerinin seçilmesi ve uyarlanmasında alınan çok sayıda kararın ve sonuçta ortaya 

çıkan eylemlerin kaynaklar için hizmetler aracılığıyla nasıl rekabet ettiği veya işbirliği 

yaptığının sonuçları olduğudur. Burada, İnsan Sistemlerinde bireyin eylemleri düzeyinde 

gözlemlemek ve ölçmek için araçlara sahip olduğumuz, şehrin genel davranışlarını 

gözlemlemek için bu birçok eylemi bir araya getirebileceğimiz ve bu davranışları aşağıdaki 

yollarla etkileyebileceğimiz varsayımları var. Bu gelişen Kentsel Sistemler teorisi hakkında 

söylenecek daha çok şey var ve ilerleme kaydedildikçe bu rapor edilecektir. 

 

SONUÇLAR  
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21. yüzyılın sonunda, küresel nüfusun zirveye ulaşması ve istikrar kazanması, bu insanların 

büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşaması ve kentsel kapasitenin mevcut aktif inşasını ve 

geliştirilmesini durdurmuş olmamız muhtemeldir. Önümüzdeki yıllarda Kentsel Sistemlerde 

inovasyon yoluyla küresel toplumun geleceğini şekillendirmek için eşsiz bir fırsatımız var. Bu 

inşa ve geliştirmeyi nasıl gerçekleştireceğimiz, geçmişte bu tür işleri nasıl sürdürdüğümüzden, 

özellikle de bilgi teknolojisinin hayatımızın her alanında artan varlığı nedeniyle farklı 

olacaktır.  

Akıllı Şehirlerin ilk yılları, bilgi teknolojisinin şehirlerdeki rolüne yoğun ilgi göstermiş ve bu 

teknolojinin geçici dağıtımından ilk sonuçları cesaretlendirmiştir. Özellikle gelişmekte olan 

ekonomilerde inşaatın hızı göz önüne alındığında, Akıllı Şehirler için sağlam bir teorik temel 

geliştirmenin ve bu teknik yöntemlerin mevcut ve yeni şehirlerin acil hedeflerine ulaşılmasına 

nasıl yardımcı olabileceğine dair bir anlayış geliştirmenin zamanı geldi. 

Yeni şehir teorileri için önemli bir kolaylaştırıcı, “görünmeyeni görünür kılan” ve neler olup 

bittiğini anlamak için istatistiksel soyutlamalara güvenmek yerine teorik çerçeveleri bireysel 

eylemler düzeyinde düşünmemizi sağlayan Akıllı Şehirlerin enstrümantasyonudur. Bu sadece 

bilgi teknolojisi endüstrisine bırakılmış bir mesele olmamalı, daha çok bu mühendisler ve 

şehirlerin mimarı, planlaması, mühendisliği, inşaatı, işletimi ve yönetimine katkıda bulunan 

diğer birçok profesyonel arasında işbirliğini gerektirmektedir. 
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ÖZET 

Ulaşım ve toplu taşıma sistemleri, toplumların, bölgelerin, ulusların ve hatta kıtaların kentsel 
gelişimi, hareketliliği ve ekonomik büyümesinde kritik bir rol oynamaktadır. Kara 
taşımacılığı (karayolu, demiryolu ve maglev), havacılık (uçaklar, roketler), denizcilik 
(feribotlar, gemiler, limanlar) ve boru hattı (tünel açma, yükselticiler, hiper döngü) dahil 
olmak üzere çeşitli ulaşım ve transit sistemleri vardır. Bu karmaşık sosyoteknik sistemler 

birbiriyle bağlantılıdır ve şüphesiz, sahne arkası katalizörü, yeni yetenekler ve inovasyon 
oluşturmanın yanı sıra kaynak lojistiği, tarım, emlak, imalat gibi diğer işletmelerin ve sanayi 
sektörlerinin etkinliğini ve etkinliğini artırmak için gereklidir. Ulaştırma ve toplu taşıma 
sistemleri, karayolu, demiryolu, havacılık, boru hattı, denizcilik ve hatta havacılık dahil olmak 
üzere ulaştırma modlarının çeşitliliği ve birbirine bağlılığı nedeniyle geniş araştırma alanları 
yelpazesinden yararlanmaktadır. Bu sistemler, çok çeşitli müşteriler için önemli ölçüde daha 
verimli ve çevre dostu olacak şekilde yüzyıllar boyunca gelişmiştir. “Önce güvenlik” temel 
ilkesi, bugün hala çoğu araştırmada kilit önceliktir. Ancak, çeşitli müşterilerle kapsamlı 
arayüz sayesinde; Uygulamalardaki araştırma ve yenilik, yaşam döngüsünün her aşamasında 
işlevsel amaçları ve hedefleri optimize etmekten modernizasyona, güvenilirliğe, esnekliğe ve 
daha iyi yaşam kalitesine doğru kaymıştır. Bu girişimler ayrıca Ulusal Mühendislik 
Akademisi ve Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri tarafından önerilen mühendislik 
için büyük zorluklarla da örtüşmektedir (Kemoni ve Ngulube, 2008). Sosyal ve ekonomik 

büyüme, güvenlik ve sürdürülebilirlik, özellikle raylı ulaşım sistemleri için ulaşım 
mühendisliğinde tanınan beceri eksikliği nedeniyle tehlikeye atılma riski altındadır. En büyük 
zorluk, yalnızca yeni nesil yetenekli insanları çekmek değil, daha da önemlisi onları sektörde 
tutmaktır. Mühendisler ve profesyoneller için araştırma becerilerini ve yeteneklerini eğitmek 
ve geliştirmek esastır. Bölgesel rekabet gücünü korumak için kritik öneme sahip 
sürdürülebilir, akıllı ve esnek ulaşım altyapı sistemleri sağlama zorluğunun üstesinden gelmek 
için yeni nesil mühendis ve bilim insanlarına ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma; toplu taşıma sistemleri; demiryolu; politika; strateji 
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ABSTRACT 

Transport and public transport systems play a critical role in the urban development, mobility 

and economic growth of societies, regions, nations and even continents. There are various 

transportation and transit systems, including ground transportation (road, rail, and maglev), 

aviation (planes, rockets), marine (ferries, ships, ports), and pipeline (tunneling, risers, 

hyperloop). These complex sociotechnical systems are interconnected and undoubtedly a 

behind-the-scenes catalyst is needed to generate new talent and innovation, as well as increase 

the efficiency and effectiveness of other businesses and industrial sectors such as resource 

logistics, agriculture, real estate, manufacturing. Transport and public transport systems 

benefit from a wide range of research areas due to the diversity and interconnectedness of 

transport modes, including road, rail, aviation, pipeline, maritime and even aviation. These 

systems have evolved over the centuries to be significantly more efficient and 

environmentally friendly for a wide variety of customers. The core principle of “safety first” 
is still a key priority in most research today. However, thanks to the extensive interface with 

various customers; Research and innovation in applications has shifted from optimizing 

functional goals and objectives at all stages of the lifecycle to modernization, reliability, 

flexibility and better quality of life. These initiatives also overlap with major challenges for 

engineering proposed by the National Academy of Engineering and the United Nations 

Millennium Development Goals (Kemoni and Ngulube, 2008). Social and economic growth, 

safety and sustainability are at risk of being compromised by a recognized lack of skills in 

transport engineering, particularly for rail transport systems. The biggest challenge is not only 

to attract the next generation of talented people, but more importantly to keep them in the 

industry. It is essential to train and develop research skills and abilities for engineers and 

professionals.  

Keywords: Transportation; public transport systems; railway; policy; strategy 

 

GİRİŞ  

Ulaşım ve toplu taşıma sistemleri, toplumların, bölgelerin, ulusların ve hatta kıtaların kentsel 
gelişimi, hareketliliği ve ekonomik büyümesinde kritik bir rol oynamaktadır. Kara 
taşımacılığı (karayolu, demiryolu ve maglev), havacılık (uçaklar, roketler), denizcilik 

(feribotlar, gemiler, limanlar) ve boru hattı (tünel açma, yükselticiler, hiper döngü) dahil 
olmak üzere çeşitli ulaşım ve transit sistemleri vardır. Bu karmaşık sosyoteknik sistemler 
birbiriyle bağlantılıdır ve şüphesiz, sahne arkası katalizörü, yeni yetenekler ve inovasyon 

oluşturmanın yanı sıra kaynak lojistiği, tarım, emlak, imalat gibi diğer işletmelerin ve sanayi 
sektörlerinin etkinliğini ve etkinliğini artırmak için gereklidir. Ancak, tüm orijinal ve yeni 
ulaşım keşiflerinin, stratejilerinin ve politikalarının endüstri standartlarına, gerçek dünya 
uygulamalarına veya cephe ürünlerine otomatik olarak uyarlanmaması talihsiz bir durumdur. 
Araştırma ve inovasyonun başarılı bir şekilde benimsenmesi ve dönüştürülmesine giden yol, 
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büyük ölçüde deneylerin, başarısızlıkların, denemelerin ve hataların, yeniden tasarımların, 
optimizasyonların, doğrulamaların ve teknolojik pratikliğin uzun geçmiş kayıtlarına bağlıdır. 

Ulaşım ve toplu taşıma sistemleri, sosyal, teknik ve ekonomik sistemlerin kesişim noktasında, 
doğal ve yapılı çevrelere uyarlanabilir ve sürdürülebilir entegrasyonlarıyla birlikte önemli 
zorluklarla karşı karşıyadır. Bugünün ve yarının ekonomik ve çevresel hareketlilik 
ihtiyaçlarını karşılamak için, dünya çapında müşteri merkezli ulaşım ve toplu taşıma 
sistemlerinin karma modlarının mega geliştirme, iyileştirme, restorasyon ve yenilenmesi hızla 
başlatıldı. Bu patlayıcı kentsel büyüme bazen temel sistem planlama ve tasarımını geride 
bırakabilir; böylece intermodal bağlantı, kaynaklar ve enerji tüketimi, atıklar, emisyonlar ve 
diğer çevresel etkiler göz ardı ediliyor. Yeni inşa edilen ve bozulan varlıklar arasındaki arayüz 
aynı zamanda sistem uyumluluğunun, güvenlik güvencesinin, güvenilirliğe dayalı bakımın, 
belirsizlik izlemenin ve risk yönetiminin sağlam bir şekilde kurulmasını gerektirecektir. Buna 
göre, sürdürülebilir, akıllı ve esnek ulaşım ve toplu taşıma sistemleri sağlamanın zorluklarını 
karşılamak için ihtiyaç duyulan yeni nesil mühendisleri ve bilim adamlarını eğitmek çok 
önemlidir (Agatz ve ark, 2021). 

Kamu ve özel ulaşım türleri, kendi acil sorunlarıyla karşı karşıyadır, ancak aynı zamanda 
araştırma topluluğu için endüstri ve halkla ilişki kurmaları için heyecan verici fırsatlar sunar. 
Birbirine bağlı taşımacılığın temel modları karayolu, demiryolu, havacılık, denizcilik ve boru 
hattını içerir. Bu taşıma modlarının yapımı, işletimi ve bakımı sera gazı emisyonları üretir. 
Şekil 1, ulaşım operasyonlarından kaynaklanan karbon ayak izlerini göstermektedir (Ahn ve 

ark, 2010; International Union of Railway, 2016). Halihazırda, gelişmiş yük teknolojisi 
demiryollarını ekonomik ve çevresel açıdan en verimli lojistik sistem haline getirirken, 
karayolu taşımacılığı karbonun en büyük kısmını ulaşımla ilgili kaynaklardan yaymaktadır. 
Küresel toplum, araştırma ve geliştirmede ulaşılması gereken iddialı bir hedef olarak sosyal 
ve çevresel sürdürülebilirliğe öncelik veriyor. Bu, küresel ısınmayı <2°C ile sınırlamayı 
amaçlayan küresel bir anlaşma olan yakın tarihli Paris Anlaşması ile kanıtlanmıştır (Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 2015). Bu hedefi benimseyerek, ulaşım ve toplu 
taşıma sistemlerine yönelik politika ve strateji, çağdaş araştırmalara meydan okumakta ve 
pratikte uygulanabilecek disiplinler arası bilgi ve teknolojilerin ve organizasyonel anlayışların 
ilerlemesinin yeni keşiflerini gerektirmektedir.  
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Şekil 1. Ulaşım ve toplu taşıma sistemlerinin karbon ayak izleri (International Union of 

Railway, 2016). 

 

Bu makale, özellikle ulaşım ve toplu taşıma sistemlerine odaklanan araştırmacıların, 
mühendislerin, bilim adamlarının ve profesyonellerin karşılaştığı temel stratejik araştırma 
alanlarının ve büyük zorlukların bir özetini sunmaktadır. Çalışmayı hak eden pek çok konu 
olduğundan bu tartışma hiçbir şekilde kapsamlı değildir, ancak bir genel bakış makalesi 
bağlamına sığdırmak imkansızdır. Bu makale, kamuya ve araştırma topluluklarına araştırma 
ve geliştirme politikalarının şekillendirilmesinde ve önceliklendirilmesinde hizmet 
etmektedir. 

 

POLİTİKA, STRATEJİ VE İNOVASYONU UYGULAMALARA VE ÜRÜNLERE 
ÇEVİRMEK 

Ulaşım sistemleri, yaşam döngüleri boyunca toplumlara ekonomik kazanç, sosyal refah ve 
çevresel faydalar sağlayan unsurlardır. Gelişmekte olan bir araştırma alanı olarak, ilerleyen 
endüstri uygulamaları ve varlık yönetimi stratejileri, üretim, tasarım, inşaat, işletme, inceleme, 
bakım ve yenileme veya elden çıkarma için yeni verimli yollar geliştirmekten çeşitli fırsatları 
ortaya çıkarmıştır. Daha yakın zamanlarda, alan, gelecek için büyük umut vaat eden yeni 
sürdürülebilir malzemeler, robotik otomasyon ve “daha akıllı” sistemlere ilişkin birçok buluşu 
ve uygulamayı içerecek şekilde genişledi. “Özel bir zorluk, bilgi paylaşımı, standardizasyon 
ve teknolojik benimseme yoluyla araştırmadan uygulamaya ölçeklerin bağlanmasıdır” 
(Rezgui ve ark, 2011). 

Araştırmacılar, mühendisler, bilim adamları, uygulayıcılar, profesyoneller, cephe personeli, 
organizasyon yöneticileri, politikacılar, topluluk liderleri ve halk gibi paydaşlar arasında 
araştırma ve geliştirmede daha yakın işbirliği ihtiyacı, politika, strateji, ve uygulamalara ve 
ürünlere yenilik. Bu zorluk, ileri malzeme ve bilimler gibi diğer büyük araştırma alanlarında 
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da gözlemlenmiştir (Tong ve ark, 2012; Vineis ve ark, 2010). Yaman (2007), bu tür 
zorlukların üstesinden gelmek için stratejiler önerdi: 

- Bilim adamları ve araştırmacıları mühendisler, uygulayıcılar ve politika yapıcılarla meşgul 
etmek. 

- Hem atılımlar hem de başarısızlıklar hakkında disiplinler arası raporların teşvik edilmesi. 

- Kamuya, endüstriye, hükümete ve akademiye fayda sağlayan açık erişimli bir bilgi birikimi 
kültürünün teşvik edilmesi. 

- İşbirlikleri ve eşitlik kaynağı olarak açık ve etkileşimli akran değerlendirmesini kullanmak. 

 

BELİRSİZLİKLERİN İZLENMESİ VE RİSKLERİN AZALTILMASI VE BUNLARIN 
BAĞLANTILILIĞI 

Ortaya çıkan riskler ve bunların hiçbir erken uyarı işareti olmaksızın önemli sonuçları, yakın 
zamanda Birleşik Krallık'ta Noel 2015'te yaşanan şiddetli seller, 2015'teki Nepal Depremleri, 
2014 Madrid'deki tren bombalaması vb. gibi birçok aşırı olay tarafından kanıtlanabilir. 
Ulaşım ve toplu taşıma sistemleri, ulaşım endüstrisindeki ön cephe sorunlarının çözümünde 
teknolojinin uygulamalarını vurgulamıştır. Kurumsal bilgi ile birlikte pratik bilgi de 
geliştirilmiş olsa da, bilim ve teknolojisi, temel ilke bakış açısıyla riskler ve belirsizliklerle 
başa çıkmak için endüstriyi yenilemek, devrim yapmak veya dönüştürmek için hala 
yetersizdir. Malzeme seçimi, dayanıklılık, kapasite, mühendislik özellikleri, destekleyici 

teknolojik sistemler, işlevsellik gereksinimleri ve tasarım konseptleri gibi birçok temel konu 
değişmeden kalır. Dünya çapında ulaştırma endüstrilerinde teknik personelin yüksek devir 
hızıyla birlikte, birçok olay kendini tekrar ederek yüksek bakım maliyetlerine, hizmet 

iptallerine ve gecikmelere ve hatta felaket olayları nedeniyle insan hayatını kaybetmesine 
neden oldu. Kaçınılmaz olarak, bu risk olayları birbiriyle bağlantılıdır ve uygun izleme ve 
yönetim olmadan yeni riskler getirir ve potansiyel olarak geniş kapsamlı toplumsal sonuçlar 
doğurur. 

Çevre dostu, esnek ve akıllı ulaşım altyapıları, gelecekteki kapasiteyi ve doğal veya insan 
kaynaklı tehlikeler nedeniyle iklim değişikliğine ve aşırı olaylara uyarlanabilirliği artıracaktır. 
Araştırmanın zorluğu, araştırmacıların, mühendislerin, uygulayıcıların ve politika yapıcıların 
ulaşım endüstrisinde öğrenilen dersleri nasıl paylaşabilecekleri ve altyapı esnekliği ile ilgili 
pratik sorunlara özgün ve birleşik çözümleri nasıl uygulayabilecekleridir. Zorlu ortamlarda ve 
arıza sonrasında kullanılabilecek gelişmiş sağlam sensörlerden elde edilen bilgiler, yalnızca 
ulaşım altyapısı sistemlerini ve mühendisliğini geri yüklemek ve iyileştirmek için en iyi 
uygulamayı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda sistematik belirsizlikleri ölçmeye ve kendi 
kendine öğrenme, hasar gibi biyomimetik özellikleri göstermeye yardımcı olacaktır. Ek 
olarak, “sistem düşüncesi yaklaşımı” kullanılarak demiryolu ve ulaşım altyapısında iklim 
değişikliğine uyum konusunda yeni çalışma, ulaşım ve toplu taşıma sistemlerinin stratejik 
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planlamasını, tasarımını ve bakımını iyileştirecek; bu, daha uyumlu ve esnek ulaşım 
sistemlerine yol açabilir. İklim değişikliği, ulaşım altyapıları üzerindeki doğal ve doğal 
olmayan tehlikeler ve çevredeki yapılı çevreler için uygun önleyici ve iyileştirme stratejileri 

oluşturacaktır. 

 

GELİŞME  

“Amerika'nın altyapısının, diğer birçok ülkeninkiyle birlikte yaşlandığı ve başarısız olduğu ve 
fonların onu onarmak ve değiştirmek için yetersiz olduğu bir sır değil. 21. yüzyılın 
mühendisleri, medeniyeti destekleyen temel yapıları modernleştirmenin zorlu zorluğuyla karşı 
karşıya. Sorun, özellikle artan nüfusun toplumun destek sistemlerini zorladığı ve doğal 
afetlerin, kazaların ve terör saldırılarının altyapı güvenliğini ve güvenliğini tehdit ettiği 
kentsel alanlarda akuttur” (Wu ve ark, 2014). Ayrıca yaşlanan ve bozulan ulaşım 
altyapılarının tek tek restore edilemeyeceği de yeterince vurgulanamaz. Bunun nedeni, mal ve 
hizmetlerin etkin ve verimli lojistiğinin, optimal bağlantı ve modlar arası ve çapraz modlu 
taşımacılık ve transit sistemlerinin paylaşımını gerektirmesidir. Buna göre, ulaştırma 
modlarının birbirine bağlanabilme kabiliyetine ve esnekliğine sahip olması esastır. Ulaşım 
altyapılarına yönelik temel taleplerin hala sorunlu olduğu, nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 

megakentlerle ilgili özel zorluklar yaşanacaktır. Mühendisler ve bilim adamları, bu tür 
hizmetleri daha geniş bir şekilde ekonomik olarak sağlamaya zorlanacak ve politika yapıcılar, 
daha uzun vadede finansal ve çevresel olarak daha sürdürülebilir ulaşım stratejilerini 

uygulamaya zorlanacak. Kaynakların, suyun, enerjinin, çevrenin ve yaşam kalitesinin 
tüketimine özel önem verilmelidir. 

İklim değişikliği ve hava kirliliğinin önümüzdeki birkaç on yılda altyapı iyileştirmeleri için 
karar vermede ana kriterler haline gelmesi muhtemeldir (Hallegatte, 2009). İyi tasarım, 
gelişmiş malzemeler, ilgili “Büyük Veri”yi kullanan daha iyi öngörücü teknoloji ve gelişmiş 
durum izleme, ulaşım sistemlerini iyileştirebilir ve ayrıca düşük karbonlu kentsel ortamlar 
yaratabilir. Bunlar ayrıca, sistemlerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için sıklıkla 
gerekli olan, ulaşım altyapılarındaki eskiyen bileşenlerin rutin bakım ve yenilenmesi 
ihtiyacına da yanıt verir (Rausand ve Vatn, 2008). Uygulayıcıların karşılaştığı bir zorluk, 

sosyal ve çevresel faydalar (azaltılmış karbon emisyonu, azaltılmış trafik sıkışıklığı, azaltılmış 
trafik ölümleri, gelişmiş kentleşme ve arazi kullanımları, artan yaşam tarzı ve iş seçenekleri, 
yeni iş yetenekleri, caddeler vb. ), ulaşım ve toplu taşıma sistemlerinden ve bunları çevreleyen 
yapılı çevrelerden önemli olumlu sonuçlardır (Giles-Corti ve ark, 2010). 

Altyapı yenileme, inşaat ve bakım faaliyetleri muhtemelen karbondioksit (CO2) 
emisyonlarının %20'sinden fazlasından sorumludur (Kaygusuz, 2009). Son yıllarda, bu sonuç 
endüstriyi sistem yaşam döngüsü boyunca inşaat ve bakım faaliyetlerinden kaynaklanan sera 
gazı emisyonlarını sistematik olarak tahmin etmeye ve yönetmeye sevk etmiştir. Örneğin, 
mühendisler ve uygulayıcılar tarafından yürütülmek üzere karbon verimli demiryolu inşaatı 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 755



ve bakımının sağlanması için stratejik bir çerçeve önerilmektedir (Sarkar ve ark, 2019). İlginç 
bir şekilde, bu bozulan altyapılardan kaynaklanan malzeme ve atıkların yıkımı, sökülmesi, 
onarımı ve geri dönüştürülmesi alanında çok az çalışma yapılmıştır. Bu konu ayrıca altyapı 
birikiminin azaltılmasını hızlandıran düşük maliyetli, düşük karbonlu modüler tasarımın 
geliştirilmesini de içerir. 

 

GÜVENLİ, AKILLI, GÜVENİLİR VE OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ SİSTEMLER VE 
KRİTİK BİLEŞENLERİ İÇİN IOT'Yİ ETKİNLEŞTİRME 

Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı ulaşım ve toplu taşıma sistemlerinin hem en büyüğü hem de 
en kötüsü için muazzam fırsatlar sunar. Şu anda, eskiyen altyapı sistemleri, kritik bileşenlere 
zamanında öncelik verilebilmesi ve yönetilebilmesi için bakımcılara erken uyarı 
sağlayamamaları nedeniyle ortaya çıkan ek risklere sahiptir. Bu nedenle, güvenli ve sorunsuz 
ulaşım sağlamak için sistem yönetimi, bakımı ve işletiminin varlık durumu izleme (aşağıdan 
yukarıya) ve yanıt tahminini (yukarıdan aşağıya) eşzamanlı olarak geliştirmek bir zorluktur. 
Aşağıdan yukarıya yaklaşım yoluyla, varlık inceleme verilerinden, algılama sistemlerinden ve 
araç üzerinde izlemeden oluşan "Büyük Veri"nin, yukarıdan aşağıya yaklaşımdan türetilen 
stratejik önceliklendirme ve risk yönetimi çerçeveleriyle birleşmesi gerekecektir. 
Sürdürülebilir bir şekilde yukarıdan aşağıya politika yürütülmesini sağlayacak olan güvenilir 
ve güvenilir karar verme süreci için “Büyük Veriyi” uygun şekilde yönetmek başlı başına bir 
zorluktur. Yeni akıllı sensörler, akıllı malzemeler (örneğin, kendi kendini iyileştiren, kendi 
kendini algılayan, kendi kendini temizleyen, biyolojik olarak parçalanabilen vb.), kablosuz 
teknolojiler ve altyapıdan altyapıya, altyapıdan araca gibi yerleşik izleme teknolojisi, ve 
intermodal etkileşimli iletişim, ulaşım ve toplu taşıma sistemlerini modernize etmek için 
büyük bir zorluk olacaktır. Sensörlerin çapraz modlu ulaşım bilgi modeline entegrasyonu, 
gerçek zamanlı varlık bakımı, izleme ve önceliklendirme politikasında devrim yaratacaktır. 
Sağlık ve durum izlemeye odaklanan küresel ortak araştırma, kamu güvenliğini ve 
güvenilirliğini sağlayacaktır. Ulaşım ve toplu taşıma sistemlerinde tam otomasyona giden 
yolu sağlayacaktır.  

Nesnelerin İnterneti, özellikle kentsel yapılı ortamlarda, sınırsız ulaşım modları için zeka ve 
etkileşim sağlar. Müşterilerle bilgi arayüzüne ek olarak, IoT'nin yeniliği, ulaşımları insan 
tepkileri, seyahat davranışları, yetkiler arası birlikte çalışabilirlik, çevresel değişiklikler, şehir 
ve bina ortamları, ses ve gürültü, doğal özellikler vb. ile entegre edebilir. Bununla birlikte, 
siber güvenlik, yapay zeka ve insanlaştırılmış robotik programlamadaki sorunlar (örneğin, 
kendi kendini süren arabalar için vb.) sistem arızası için sürekli tehditler olacaktır. Örneğin, 
otonom araçlar “öldürmeye programlanmıştır” (Mason, 2016). Algoritmik ahlakın bu etik 
ikilemi, mühendisler, bilim adamları ve politika yapıcıların yakın gelecekte birlikte çözmeleri 
gereken büyük bir zorluktur. 
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YENİ NESİL MÜHENDİSLERİ, BİLİM ADAMLARINI VE PROFESYONELLERİ 
EĞİTMEK 

Sosyal ve ekonomik büyüme, güvenlik ve sürdürülebilirlik, özellikle raylı ulaşım sistemleri 
için ulaşım mühendisliğinde tanınan beceri eksikliği nedeniyle tehlikeye atılma riski 
altındadır. En büyük zorluk, yalnızca yeni nesil yetenekli insanları çekmek değil, daha da 
önemlisi onları sektörde tutmaktır. Mühendisler ve profesyoneller için araştırma becerilerini 
ve yeteneklerini eğitmek ve geliştirmek esastır. Bölgesel rekabet gücünü korumak için kritik 
öneme sahip sürdürülebilir, akıllı ve esnek ulaşım altyapı sistemleri sağlama zorluğunun 
üstesinden gelmek için yeni nesil mühendis ve bilim insanlarına ihtiyaç vardır. İnsanları iklim 
değişikliği, doğal ve insan kaynaklı tehlikelerden kaynaklanan aşırı olaylar ve gelecekteki 
operasyonel taleplerle ilgili riskleri anlamak ve yönetmek için eğitmek zorunlu olacaktır. 
Modern ancak çelişkili dünyada afet öncesi ve sonrası yönetim yeteneği yüksek talep 
görecektir. Ortak bilimsel çalışma, vaka çalışmaları, misafir konferanslar vb. yoluyla endüstri 
ve akademi arasındaki etkileşim, teknolojinin benimsenmesini daha büyük bir oranda 
sağlayacaktır. Buna ek olarak, araştırmacılar ve bilim adamları, gerçek dünyadaki pratiklikleri 
ve fiziksel kısıtlamaları anlamaktan önemli ölçüde faydalanacaklar. Gelecekteki şehirler ve 
topluluklar için entegre ve sürdürülebilir çok modlu ulaşım planlaması sağlamak için ulaşım 
altyapısı yönetiminden öğrenilen dersler açık fikirli kişilerle paylaşılmalı ve kullanılmalıdır. 

 

SONUÇ 

“Ulaşım ve Transit Sistemleri” adlı bu yeni uzmanlık bölümünün, ulaşım endüstrisindeki 
araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler, profesyoneller ve politika yapıcılar için yeni bir 
aktif araştırma alanı olarak büyük fırsatlar getireceğine inanıyoruz. Herhangi bir büyük 
meydan okuma tahmininin genellikle zor ve belirsiz olduğunu belirtmek çok önemlidir, ancak 
bu büyük meydan okuma makalesini yazma fırsatı için mütevazi ve minnettarız. Tüm insanlık 
için açık erişim bilgisini benimsemek ve yayında gerçek şeffaflık ve eşitliği sağlamak 
istiyoruz. Nihai umudumuz, nihai hedef olan ücretsiz açık erişim yayınları yoluyla endüstri 
(mühendisler, uygulayıcılar, politika yapıcılar) ve akademi (araştırmacılar, bilim adamları, 
stratejistler) arasındaki yapıcı etkileşimin hem niteliğini hem de niceliğini hızlandırmak ve 
artırmaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada betonların, yüksek geçirimlilik ve düşük eğilme dayanımı gibi olumsuz 

özelliklerini gidermek amacıyla, daha geçirimsiz, eğilme ve basınç dayanımı özellikleri daha 

yüksek olan, döküm tipi polyester reçine kullanılarak hibrit kompozit malzemeler üretilmiştir. 

İlk olarak, 7 farklı gradasyon ile üretilmiş 3x3x15 cm ve 2x2x14 cm ölçülerindeki beton harç 

numuneleri üretilerek 35 günlük kür süreleri tamamlanmıştır. Daha sonra beton harç 

numunelerin üzerleri 0,5 cm ve 1 cm kalınlıklarında döküm tipi polyester reçine ile 

kaplanarak hibrit numunelerin üretim yapılmıştır. Bu malzemelerin inşaat sektöründe 

kullanımının uygun olup olmadığının tespiti için, üretilen hibrit kompozit numunelere çeşitli 

mekanik testler uygulanmıştır. Üretilen numuneler ultrases geçiş hızı, eğilme ve basınç testine 

tabi tutulmuştur. Döküm tipi polyester reçinelerin kaplama malzemesi olarak beton ile birlikte 

nasıl çalıştığı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar grafikler ve tablolar halinde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit kompozit malzemeler, Beton, Polyester reçine 
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ABSTRACT 

In this study, hybrid composite materials were produced by using cast type polyester resin, 

which is more impermeable, has higher bending and compressive strength properties, in order 

to eliminate the negative properties of concretes such as high permeability and low bending 

strength. Firstly, concrete mortar samples of 3x3x15 cm and 2x2x14 cm dimensions produced 

with 7 different gradations were produced and the 35-day curing period was completed. Then, 

hybrid samples were produced by coating the concrete mortar samples with cast type 

polyester resin in 0.5 cm and 1 cm thicknesses. In order to determine whether these materials 

are suitable for use in the construction industry, various mechanical tests were applied to the 

hybrid composite samples produced. Produced samples were subjected to ultrasound 

transmission rate, bending and compression testing. It has been investigated how casting type 

polyester resins work together with concrete as a coating material. Obtained results are 

presented in graphs and tables. 

Keywords: Hybrid composite materials, Concrete, Polyester resin 

 

GĠRĠġ 

Polyester beton 1. Dünya savaşı sırasında metal bulmadaki sıkıntılar nedeni ile kullanılmaya 
başlanmıştır. Tezgâh gövde üretiminde metal kullanımı yerine çimento betonu ile birlikte 

karıştırılarak üretim yapılmaya çalışılmıştır. Çimento betonu ile tezgâh gövdesi üretimi metale 
göre termik stabilitesi daha iyi olmasına karşın çeşitli olumsuzlukları nedeni ile yeni malzeme 
arayışına gidilmiştir. [1, 2, 3] 

  Geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat plastik atığı, glikoliz yoluyla depolimerize edilerek 
doymamış polyester reçine üretilmiştir.  Elde edilen malzeme karışımı yardımıyla polimer 
harç ve polimer beton üretilmiştir. Üretilen polimer harç ve polimer betonun mikroskobik 
incelemeleri ile eş değeri olan çimento betonun gerilme mukavemeti karşılaştırılmıştır. Sonuç 
olarak üretilen polimer harç ve polimer beton, eş değeri olan çimento betonuna göre gerilme 
mukavemeti eşit ve daha fazla olduğu gözlenmiştir [4]. 

 78 kiriş ve 63 silindir polimer betonun “başlatıcı-promotör oranı, başlatıcı ve promotor 
seviyeleri, döküm sıcaklığı, test sıcaklığı, agrega tipi ve tonlaması ve soğuk eklemlerin etkisi 
gibi” farklı özelliklerinin polimer betonun mekanik özeliklerine ve priz sürelerine olan etkisi 
incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda mekanik özelliklerin, çeşitli faktörlere eşit derecede 
duyarlı olmadığı görülmüş, başlatıcı ve promotör seviyelerindeki büyük değişikliklerle stabil 
kaldığı saptanmıştır [5]. 
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  Uçucu kül ve silis dumanının epoksi reçineli polimer betonun basınç dayanımı, eğilme 
dayanımı ve ayrışma dayanımına olan etkileri incelenmiştir. Epoksi reçineli polimer betonun 
mekanik özelliklerine olan etkisi gösterilmiştir [6]. 

 Polimer betonda dolgu maddesi olarak çeşitli oranlarda atık cam tozu kullanılmıştır. Atık 
cam tozunun polimer betonun mekanik özellikleri üzerine etkisi ve polimer betonda kullanılan 
polimer reçine oranlarının işlene bilirliğe etkisi incelenmiştir. Atık cam tozu polimer betonun 
mekanik özelliklerini ve polimer betonun işlene bilirliğini artırdığı gözlemlenmiştir [7]. 

 Epoksi reçineli polimer betonda agrega ikamesi olarak 0-4 mm boyutlarında testere tozu ve 
pet şişe kullanılarak ve dolgu maddesi olarak uçucu kül ilave edilmiştir. Agrega ikamesi 
olarak kullanılan polimer betonun basınç dayanımı incelenmiştir. Polyester betona agrega 
ilavesi olarak kullanılan atık maddelerin polyester betonun yoğunluğunu azalttığı 
gözlemlenmiştir. [8]. 

 Polimer betonda kum yerine uçucu kül kullanımını araştırmışlardır. Uçucu kül kullanılan 
polimer betonda basınç ve eğilme dayanımında iyileşmenin olduğu gözlemlenmiştir. Kum 
yerine uçucu kül kullanımının polimer betonların kayma mukavemetinde bir etkiye sahip 
olmadığı saptanmıştır [9].  

 Polyester, vinilester ve epoksi reçine ile oluşturulmuş 3 tip polimer betona uçucu kül 
eklenmiştir. Böylelikle uçucu kül, polyester, vinilester ve epoksi reçine ile oluşturulan 
polimer betonun mekanik özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak uçucu külün polimer 
betonların basınç dayanımını artırırken, eğilme ve gerilme dayanımlarını azalttığı 
saptanmıştır. Uçucu kül miktarının artmasının polimer betonu gevrekleştirdiği 
gözlemlenmiştir [10]. 

 Polimer betonda reçine oranını sabit tutarak bazalt, spodumen , uçucu kül, nehir çakıl, kumu 
ve tebeşir gibi farklı dolgu malzemeleri ile polimer betonlar üretilmiştir. Farklı dolgu 
malzemeleri ile üretilen polimer betonlar 4 noktalı eğilme deneyine tabi tutulmuşlardır. Farklı 
dolgu malzemelerine sahip polimer betonların termal genleşme katsayıları özel bir cihaz ile 
ölçülmüştür. En düşük termal genleşme katsayısına sahip ve eğilme mukavemeti en yüksek 
olan polimer betonun, dolgu malzemesi olarak bazalt kullanılan polimer beton olduğu 
saptanmıştır [11]. 

 Uçucu kül miktarının polimer betonun mekanik özelliklerine olan etkisini incelemek için 
farklı uçucu kül miktarları ile polimer betonlar üretilmiştir. Polimer betonlarda ortoftalik ve 
izoftalik polyester olmak üzere 2 farklı bağlayıcı kullanılmıştır. Bu çalışmada numunelerin 
mikro yapısı SEM görüntüleri alınarak incelenmiştir.2 farklı bağlayıcı ile hazırlanan uçucu 
küllü polimer betonların iyi mekanik ve kimyasal özellikler gösterdiği gözlemlenmiştir [12]. 

 Ortoftalik ve izoftalik polyester bağlayıcı kullanarak üretilen polimer betonların esneklik 
modülü incelenmiştir. Bu polimer betonlarda dolgu malzemesi olarak uçucu kül 
kullanılmıştır. Bu çalışmada üretilen tüm polimer betonların yüksek esneklik modülü 
sergilediği saptanmıştır.[13]. 
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 En az boşluk oranına sahip optimize edilmiş agrega karışım oranında farklı bileşenlere sahip 
polimer betonlar üretilmiştir. Bu polimer betonların farklı zamanlardaki basınç mukavemeti 
ölçülmüştür. Polimer betonun kuruma süresi ve bağlayıcı madde içeriği gibi değişkenlerin 
polimer beton üzerindeki etkileri incelenmiştir [14]. 

YÖNTEM 

Dolgu malzemesi iki şekilde sınıflandırılabilir. Birincisi Feret üçgeni metodudur. .Bu grup 
malzeme dağılımını iri, orta ince olmak üzere üçe ayırır. İkincisi ise TS706’da verilen 
gronülometrik birleşim tayini ile verilmiş agrega tane büyüklüğü dağılımıdır. Küçük 
aralıklarla değişik tane büyüklüklerinde daha iyi sonuç verdiği için bu çalışmada üretilecek 7 
gronometriye sahip beton numuneler için ikinci metot kullanılmıştır. Gronümetre seçiminde 
Ataş (2006) çalışmasında kullandığı 7 farklı gronülometre kullanılmıştır. 

Çalışmada bağlayıcı olarak çimento kullanılmıştır. Granülometrik dağılım eğrilerine göre 
farklı oranlarda dolgu malzemesi ve farklı oranlarda çimento kullanarak kompozit harç 
numuneleri hazırlanmıştır. Daha sonra, beton numuneler, polyester reçine ile kaplanarak 
üretilen numunelerin, eğilme dayanımları ve basınç dayanımları araştırılmıştır. Sonuçlar 
karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. 

Çalışmada bağlayıcı olarak çimento ve kaplama olarak ise polyester reçine kullanılmıştır. 
Polyester reçine, çok fonksiyonlu asitler (dikarboksilik asit) ile çok fonksiyonlu alkollerin 
reaksiyonu sonucu oluşan maddeye denir. Polyester reçineler kendi içerisinde kimyasal 
yapılarına göre doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılır. Doymuş polyesterlere PET 
(Polietilenteraftalat) örnek olarak verilebilir. Bu malzeme ısıtılarak eritilip tekrar şekil 
verilebilir ve polyester davranış gösterir. Doymamış reçineler ise yapılarında karbon karbon 
(C=C) çifte bağ içerdiklerinden dolayı, sertleştiklerinde oluşturdukları ağ yapısı nedeni ile sert  

ve sağlam bir malzemeye dönüşürler. Bu nedenle doymamış polyesterler tekrar işlenemezler. 
Bu malzemelere “termoset” malzemeler denir. Polyester reçineler stiren içerisinde 
çözünmedikleri zaman oda sıcaklığında katı hale geçen çok kırılgan ve camsı bir malzemedir. 
Polyester reçineler ancak stiren içerisinde çözelti haline geldiğinde sıvı formunu alır. Bir 
peroksit (sertleştirici) yardımı ile reaksiyona girerek sertleşebilir. Polyester molekül yapısında 
bulunan karbon-karbon çift bağları, ağ yapısını sertleştiren stiren ile tepkimeye girerek sert 
polyester malzemesini oluşturur[15]. 

Bu çalışmada, kaplama malzemesi olarak ortoftatik polyester reçine kullanılmıştır. Ortoftatik 
polyester reçinenin ağırlıkça (%0.2)’sı kadar Kobalt Oktoat %6 hızlandırıcı ardından yine 
döküm tipi polyester reçinenin ağırlıkça (%1)’i kadar MEK-P dondurucu kullanılmıştır. 
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Resim 1: Ortoftatik döküm tipi polyester reçine 
 

Tablo 1: Ortoftatik döküm tipi polyester reçine teknik özellikleri[21]. 

Çekme Dayanımı  70 Mpa  

Kopma Anındaki Uzama  %2.3  

Çekme Katsayısı  3800 Mpa   

Bükülme Mukavemeti  100 Mpa   

Bükülme Katsayısı  3800 Mpa  

Isıl Eğilme Direnci (HDT)  70 oC   

Sertlik Değeri  45 (Barkol) 

Viskozite  700-1000 cp 

Solid İçeriği % 63-68  

Asit Değeri  
max 30 
mgKOH/g 

Jel Zamani 10-20 dakika 

Pik Egzotermi 140-160 oC   

 

Deney numunelerin hazırlanmasında, Çimko Çimento Hatay fabrikasında üretilen CEM I 42,5 
R Portland çimentosu kullanılmıştır. 

Deneysel çalışmada 0.25-0,8 mm aralığında ince kırma taş kullanılmıştır. Kullanılan ince 
kırma taş, 0.25, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 8,0 mm tane büyüklüklerinde tel kafesli kare göz açıklıklı 
elekler ile sarsma makinesi kullanılarak TS ISO 3310-2, TS ISO 3310-1, TS EN 933-10, TS 
706 EN 12620+A1 [16, 17, 18, 19] standartlarına uygun olarak gruplara ayrılmıştır. 
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Resim 2: Karışımda kullanılan 0 ile 0,8 mm arasında gruplara ayrılmış kırmataş 
 

Grafik 1’de maksimum tane boyutu 8 mm olarak tasarlanmış olup G1’den G7’ye karışık 
agrega granülometri eğrileri verilmiştir.  Tablo 2’de ise, gronülometrik dağılım için belirlenen 
7 elek altına geçen kırmataş malzemesi miktarı (%) olarak verilmiştir. Standart gronülometri 
eğrilerinde, A ve B eğrileri arası agrega dağılımının çok iyi, A ve C eğrileri arasında 
kullanılabilir olarak tanımlanmaktadır. Grafik 1’deki G2, G4 ve G5 tasarım eğrileri sırasıyla 
A, B, C eğrilerine tekabül etmektedir. G1 ideal bölge altı, G3 ideal bölge arası, G5 
kullanılabilir bölge arası, G7 kullanılabilir bölgenin üstü olarak çizilmişlerdir. Böylelikle tüm 
bölgelerdeki farklı tane dağılımı temsil edilmektedir[20]. Bu gronometrelerde ağırlıkça 
%55,%65 ve %75 agrega oranlarına sahip 4x4x16, 3x3x15 ve 2x2x14 cm ölçülerinde beton 
numuneler üretilecektir. 3x3x15 ve 2x2x14 cm ölçülerinde beton numuneler sırasıyla 0,5 cm 
ve 1 cm kalınlıklarda polyester reçine kaplanarak mekanik özelikleri incelenecektir.  

 

 

 
Grafik 1: Maksimum tane büyüklüğü 8,0 mm kırma taş için, 1’den 7’ye karışık agrega 

gronülometri eğrileri. 
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Tablo 2: Gronülometri dağılım içim belirlenen 7 grubun, elekten alta geçen kırma taş dolgu 

malzemesi miktarı (%). 
        Gruplar         

Elek no(mm) G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

  0.25 2 5 8 11 16 21 28 

  0.5 5 12 19 26 32.5 39 46 

  1 12 21 31.5 42 49.5 57 66 

  2 28 36 46.5 54 64.5 72 79 

  4 52 61 67.5 74 79.5 85 92 

  8 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Resim 3: Çeşitli elek çap boyutlarından geçen kırma taşların gronülometri dağılımındaki 
miktarları, 
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Resim 4: Kırma taşların nemini alması için kullanılan etüv. 
 

Gruplara ayrılmış kırma taşın neminin alınması için Resim 4’de görülen etüvde 110° C’de 24 
saat bekletildikten sonra kırma taşlar kullanılmışlardır. 

Hazırlanan deney numuneleri üzerinden ağırlık, basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve ultrases 
geçiş hızı deneyleri yapılmıştır. 

Beton numuneler 35 gün kür havuzunda kaldıktan sonra çıkarılarak oda sıcaklığında 24 saat 
bekletilip suya doygun, yüzey kuru halde ağırlık tartımları yapılmıştır.  

 

Resim 5: Demir kalıp içerisindeki 4X4X16 cm ölçülerinde beton numuneler. 
 

Üzeri polyester kaplı beton numuneler üretilirken, ilk olarak içerisindeki beton tabaka 
üretilmiştir. Bu beton tabaka üretildikten sonra 35 gün kür havuzunda kalmıştır. Daha sonra 
çıkararak oda sıcaklığında 24 saat bekletilip suya doygun, yüzey kuru hale gelince döküm tipi 
polyester reçine ile kaplanarak bir 35 gün daha bekletilmiş daha sonra ağırlık tartımları 
yapılmıştır. 

 

Resim 6: 0.5 ve 1 cm polyester ile kaplanmış beton harç numuneleri. 

Kaplama malzemesi olarak ortoftatik polyester reçine kullanılmıştır. Döküm tipi polyester 
reçinenin ağırlıkça (%0.2)’sı kadar hızlandırıcı ardından yine döküm tipi polyester reçinenin 
ağırlıkça (%1)’i kadar dondurucu kullanıldı. Kalıptan çıkarılan numuneler oda sıcaklığında 35 
gün bekletildi.3 adet polyester beton üretildi. Üretilen bu numuneler ultrases geçiş hızı, 
eğilme ve basınç testlerine maruz bırakıldı.  
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Resim 7: Dolgu malzemesiz döküm tipi polyester reçine harç numuneleri. 

Ultrases geçiş hızı deneyi 4x4x16 cm ölçülerindeki harç numuneleri üzerinden her numune 
için 2 farklı noktadan ultra ses geçiş hızı ölçerek yapılmıştır. Ölçümler alıcı ve verici uçlar 
numunenin karşılıklı iki yüzünün ortasından tutarak yapılmıştır. Alıcı ve verici uçlar arasında 
geçen süre bize numunenin homojenliği, numunelerdeki çatlak ve kusurları elastisite modülü 
ve numunelerin dayanımı hakkında bilgi verir. Verici uçtan çıkan ses dalgalarının alıcı uçtan 
algılanması arasında geçen süre mikrosaniye cinsinden okunur. 

Basınç deneyi yapılırken, 4x4x16 cm’lik harç numuneleri TS EN 12390-3’e [22] bağlı olarak 
basınç deneyine tabi tutulmuştur. Harç numuneleri yükleme tablasına yerleştirilmiştir. 2.4 
kN/s sabit hızla üniform yük uygulanmış ve kırılıncaya kadar yük uygulanmıştır. Harç 
numunesini kıran P kuvveti okunarak bu yüke karşılık gelen basınç dayanımı bulunmuştur. 
Harç numunelerinin basınç dayanımları bir seri (3 numune) için ayrı ayrı bulunmuş olup seri 
değerlerinin ortalaması alınmıştır.  

Eğilme deneyinde 4x4x16 cm harç numuneleri TS EN 12390-5 [23] dikkate alınarak Şekil 
1’de gösterildiği gibi orta noktadan yüklemeye tabi tutulmuştur. Kiriş numuneler standartlara 
uygun olarak 10 cm açıklıklı deney düzeneğinde iki mesnet üzerine yerleştirilerek orta 
noktadan yükleme yapılmıştır. Kirişin tam orta noktasından uygulanan P yükünün 
uygulanmasına kiriş numunesi kırılıncaya kadar devam edilmiştir. Beton numunesinin 
kırılmasına sebep olan yok, deney presinin göstergesinden okunmuştur. 

 

ġekil 1:Test düzeneğinin şematik gösterimi. 
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BULGULAR 

Ağırlık 

Grafikte de görüldüğü üzere içeriğinde agrega bulunmayan polyester harç numunesi en hafif 
ağırlığa sahip numuneler olmaktadır. Bu durumda kaplama olarak kullanılan polyester miktarı 
arttıkça numunelerin ağırlığı azalmaktadır. Bunun nedeni, döküm tipi polyester reçinenin öz 
kütlesinin betona göre çok daha düşük olmasıdır. Bu durum numunenin ağırlığını düşürdüğü 
için kaplama yapmak beton numuneyi daha geçirimsiz yapması gibi olumlu yanları bir tarafa 
ağırlığını da gözle görülür bir derecede düşürmektedir. Ağırlığın azalması yapı elemanları 
üzerindeki deprem kuvvetini düşürecektir. 

 

Grafik 2: Numunelerin ağırlıkları(gram) çizgi grafiği. 

 

Ultrases Hızı 

Grafik 3 incelendiğinde beton numunelerin 0,5 cm polyester numunesi ve 1 cm kaplı 
polyester kaplı beton numunelerinin davranışlarının birbirine benzediği görülmekteydi. Bunun 
nedenin kaplanan numunelerin içerisindeki betonların gronometrelerinin aynı olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Her ne kadar plastik yapısı gereği betondan daha az boşluğa 
sahip olsa da betonun yoğunluğunun plastikten daha fazla olmasından dolayı hacimce ve 
miktarca beton miktarı daha fazla olan 0,5 cm polyester kaplı betonlarda ultrases hızının daha 
fazla olduğu gözlemlenmektedir. 
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Grafik 3: Ultrases hızı(m/s) çizgi grafiği. 

Eğilme Dayanımı 

Grafik 4 incelendiğinde 1 cm polyester kaplı beton numunelerin eğilme dayanımı 0,5 cm 
polyester kaplı beton numunelerinin eğilme dayanımından çok daha iyi olduğu görülmektedir. 
Ayrıca 0,5 cm polyester kaplı numunelerde 4x4x16 beton numunelerden daha iyi dayanıma 
sahiptir. Plastik miktarının eğilme dayanımına yüksek miktarda katkı sağladığı açıktır. Buna 
rağmen 0,5 cm polyester kaplı betonların %55 G6, %55 G7 ve %65 G6 eğilme dayanımı 
betonla neredeyse birebir aynı sonucu vermektedir.  

Plastik kirişlerin beton kirişlere göre daha fazla eğilme dayanımına sahip olduğu 
görülmektedir(Grafik 4). 1 cm polyester kaplı betonların  %55 G1, %55 G3,%55 G5,%65 G1, 
%75 G3 ve %75 G7 numunelerinde eğilme dayanımı, saf plastiğin eğilme dayanımından daha 
yüksektir. %55 G2, %55 G4,%55 G6,%65 G3, %65 G4, %75 G2 ve  %75 G6 numunelerinde 
ise döküm tipi polyester reçinenin eğilme dayanımına yakın bir dayanım sergilemekte. 

 

Grafik 4: Eğilme dayanımı(MPa) çizgi grafiği. 
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Basınç Dayanımı 

Grafik 5’de görülmektedir ki plastik kaplamanın beton basınç dayanımına %75’lik seriye 
kadar çok fazla bir katkı sağlamadığı görülmektedir. Fakat %75lik seride özellikle 1cm 
polyester kaplı beton numunelerin basınç dayanımında dikkate eğer bir artış görülmektedir. 
Bu artış 0,5 cm polyester kaplı numunelerde de vardır ancak 1 cm polyester kaplı beton 
numunelerine göre daha azdır. %55 ve %65’lik sersilerde incelendiğinde, 1 cm polyester kaplı 
numunelerin basınç dayanımları 0,5 cm polyester kaplı numuneler göre daha iyi olduğu 
anlaşılmaktadır. 

 

Grafik 5: Basınç dayanımı(MPa) çizgi grafiği. 

TARTIġMA VE SONUÇ  

Döküm tipi polyester reçine, yapısı gereği geçirimsizdir ve priz aldıktan sonra içerindeki 
boşluk yok denebilecek kadar azdır. Betonda ise polyester reçineye göre boşluk miktarı çok 
daha fazladır. Ayrıca polyester reçinenin öz kütlesinin betondan daha az olduğu bilinmektedir. 
Bundan dolayı beton, döküm tipi polyester reçine ile kaplandığında ortaya çıkan kompozit 
kiriş geçirimsiz ve hafif olmaktadır. Kiriş için eğilme davranışının ve bu esnadaki 
dayanımının çok önemli olduğu bilinmektedir. Polyester kaplı beton numunelerin eğilme 
dayanımını normal beton numunelerin eğilme dayanımından çok daha iyi olduğu 
gözlemlenmiştir. Özellikle 1 cm kaplı polyester betonda bu etki daha fazladır. Bunun yanında 
1 cm polyester kaplı betonların  %55 G1, %55 G3,%55 G5,%65 G1, %75 G3 ve %75 G7 

numunelerinde eğilme dayanımı döküm tipi polyester reçinenin eğilme dayanımından daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, %55 G2, %55 G4,%55 G6,%65 G3, %65 

G4,%75 G2 ve %75 G6 numunelerinin eğilme dayanımının ise, döküm tipi polyester 
reçinenin eğilme dayanımına yakın bir dayanım sergilemekte olduğu tespit edilmiştir. Fakat 

döküm tipi polyester reçinenin zayıf yönü olarak, ısıl dayanım direncinin 70 C olduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra polyester kaplama metodu ile üretilen 
numunelerin eğilme dayanımı iyi düzeyde artmış olmasına rağmen basınç dayanımında aynı 
performansı gösterememektedir. Betonda eğilme ve basınç dayanımı düşük olan yerlerde 
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beton basınç dayanımını çok iyi düzeyde artırması polyester ile kaplama metodunun işe 
yaradığını göstermektedir. 
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ABSTRACT 

Rivers are one of the most important components of the hydrological cycle and one of the 

most important resources in providing water. Rivers are the results of all meteorological and 

hydrological formations in the basin and include rainfall that falls in an area or a specific river 

basin. Flow measurement for rivers is the most important hydrological measurement 

parameter. Streamflow forecasting provides important information for hydrological 

applications, including sustainable design and planning of water management systems, 

optimization of water resource allocations, water use, pricing, assessment of water quality, 

agriculture and irrigation activities, and flood control. Recently, machine learning methods 

have been widely used in prediction studies. In addition, the prediction performance is tried to 

be increased by pre-processing the data and using the features obtained from the data. In this 

study, an approach using Empirical Wavelet Transform (EWT) and machine learning 

algorithms for the forecasting of daily streamflow is presented. First of all, daily streamflow 

data were divided into two as training and testing data and normalized. Subband signals were 

obtained from these signals using EWT. Each subband signal is applied as input to the 

decision trees algorithms. Random Tree (RT), Random Forest (RF), M5 Tree Model were 

used for forecasting study to determine the best model. In addition, daily streamflow data 

were directly applied to the RT, RF, and M5 Tree Models without preprocessing. In the 

forecasting study, daily streamflow data measured from the Dean Stream basin, a lower 

tributary of the Tanswanket River in Canada, were used. In this study, one- to six-day ahead 

streamflow forecast was performed and the forecasting performance was evaluated using the 

correlation coefficient, mean absolute error, root mean square error, and relative absolute 

error performance parameters. According to the obtained results, it was seen that the most 

successful streamflow forecasting model was the ADD-M5 Tree Model. At the end of the 

study, the correlation coefficients of one to six ahead forecasts obtained using the ADD-M5 

Tree Model was 0.9939, 0.9826, 0.9723, 0.9634, 0.957 and 0.9457, the mean absolute error 

was 0.0041, 0.0073, 0.0097, 0.0117, 0.0129 and 0.0146, respectively, the mean square error 

was 0.0112, 0.0189, 0.0237, 0.0272, 0.0295 and 0.033, respectively, and the relative absolute 

error (%) was 6.44, 11.38, 15.04, 18.16, 19.94 and 22.61. 

In this study, it was seen that the features obtained from the streamflow data using EWT 

increased the prediction performance for the daily river flow and the forecasting performance 

of the M5 Tree Model showed higher performance results than the RT and RF model.. 
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INTRODUCTION 

Accurate modeling and forecasting of stream flow is one of the most important issues for the 

planning and management of water resources. Flow forecast takes place in two categories; 

Real-time short-term forecasting, where measurements are made in hourly and daily periods, 

which are crucial for the reliable operation of flood and creek rehabilitation facilities, on 

weekly, monthly, annual periods and also long-term forecasts which is important in many 

other applications such as reservoir operation, planning, hydro-energy production, sediment 

transport, irrigation management.  

It is a difficult subject to model and predict the stream flow, because the characteristic of 

stream flow is complex, non-stationary and non-linear. Autoregressive (AR), Moving 

Average (MA), and Autoregressive Moving Average (ARMA) linear models have been used 

in hydrological forecasting studies since the 1970s [1-4]. However, since these models are 

insufficient in modeling data with nonlinear characteristics, Machine learning and Artificial 

Intelligence techniques have started to be used in prediction studies. When the literature 

studies are examined, it is seen that different types of Artificial Neural Networks (ANN) are 

widely used due to their ability to model nonlinear systems without making any assumptions 

[5-8]. In addition, in the literature; There are many studies using approaches such as Support 

Vector Machine (SVM), Fuzzy Logic, Linear Genetic Programming [9-12]. In addition, 

studies in which high-performance predictions are made using RT, RF and M5 Tree Model 

are also included in the literature [13,14]. There are studies that use different subband 

decomposition methods and Machine Learning techniques to increase the prediction 

performance of hydrological data. Discrete Wavelet Transform-DWT, Empirical Mode 

Decomposition-EMD and Singular Spectrum Analysis (SSA) methods are subband 

decomposition methods used for prediction purposes in the literature [15-17]. 

A new approach has been introduced with the DWT method, which tries to extract different 

modes of a signal by designing an appropriate wavelet filter bank [18]. In this study, a new 

approach including DWT for daily river flow forecast is proposed. In the developed model, 

daily river flow data are separated into two subbands using DWT. 1-6 ahead forecasting 

studies were performed with RT, RF and M5 Tree models using two features obtained using 

each subband data. In order to compare the performance of the proposed DWT-based models, 

forecasting was carried out with RT, RF and M5 Tree models using non-subbanded data. 

Suggested study; It is the first study that makes predictions with RT, RF and M5 Tree Models 

by using the features obtained from the data using the DWT method and analyzes the results, 

and it contains originality in this respect. 

The next part of the article is organized as follows. Chapter 2 provides information on the 

hydrological data used in the forecasting study. There is also a brief description of the RT, RF 
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and M5 Tree models for the DWT method and flow forecasting. Section 3 presents and 

discusses the forecasting results obtained using the proposed approach. 

2. MATERIALS VE METHOD 

2.1. Hydrological Data Used in the Forecast Study 

Flow data from the CANOPEX database were used in this study. This database is one of the 

current databases used for meteorological studies including basin features and large samples 

[19-20]. 

The daily runoff data are from the Dean Creek watershed (Figure 1), a tributary of the 

Tanswankte River in Canada, between 1973 and 2014. 

 

Figure 1. Dean Creek basin 

The training data used to train the models constitute 70% of the flow data and 30% of the test 

data. The normalized flow data used for training and testing purposes is shown in Figure 1.  

Figure 2. Forecasting data a) Training b) Testing 

2.2. Empirical Wavelet Transform 

EWT was first introduced by Gilles [18]. Gilles and Heal [21] improved their EWT by 

proposing a histogram-based approach to segment the spectrum. EWT is a technique that 

creates a multi-resolution analysis of a signal using an adaptive wavelet approach. EWT 

segments the spectrum of the signal and provides a perfect reconstruction of the input signal. 

The main idea is to reveal the signal modes by constructing a suitable wavelet filter bank. In 

the EWT method, the Fourier frequency spectrum is normalized and divided into a certain 
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number of intervals, then orthonormal wavelets are generated for each interval. Therefore, the 

segmentation process in the Fourier spectrum is an important step to adapt the wavelet to the 

signal. First, local maxima in the Fourier spectrum of the analyzed signal are determined. 

Then, based on the detected maximum, the spectrum is segmented. Finally, a corresponding 

wavelet filter bank is generated. Detailed information on the EWT method can be found in 

references [18,21]. Figure 3 shows the EWT subband signals of the training and test data. 

Figure 3. EWT subband data a) Training b) Test 

2.3. Random Tree Method 

The RT method is one of the decision tree approaches in which 'K' number features are 

randomly selected to classify data, first introduced by Leo Breiman and Adele Cutler [22]. It 

does not include any pruning technique to minimize the error. The RT algorithm is used in 

both classification and regression problems. Random trees are a collection of tree predictors 

called forests. In this method; The random trees classifier uses the input feature vector, 

performs the classification with each tree in the forest, and outputs the class label that gets the 

majority of "votes". In a regression case, the classifier response is the average of the responses 

over all trees in the forest. In the standard tree, each node is split using the best split among all 
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attributes. In a Random Tree, each node is split using the best among a subset of features 

randomly selected at that node. The following steps are applied [22].  

 Training data is in the root 

 Input data is randomly split according to 'K' attributes  

 Randomly split decision tree is generated 

 Algorithm runs recursively on non-leaf nodes until all data is classified 

2.4. Random Forest Method  

The RF algorithm [24] is a model consisting of an unpruned classification tree and a 

regression tree generated by randomly selecting samples from the training data. 

This algorithm uses a set of classifiers based on decision trees. RF fits several classification 

trees into a dataset and then combines the prediction result from all associated trees. Each tree 

depends on the value of an individually sampled random vector. RF corresponds to a 

combination of composite decision trees {hk(x, Tk)} for k = 1, 2,..., n; where n is the number 

of trees and Tk is the randomly generated training set. In this model, the generalization error 

of the classifier is based on the individual abilities of all trees and the correlation between 

these trees [23]. 

2.5. M5 Tree Model 

The M5 model tree is a binary decision tree with linear regression functions at the terminal 

(leaf) nodes that can predict continuous numerical features. Tree-based models are created 

using the divide-and-conquer method. Generating a model tree requires two steps. The first 

stage involves using a splitting criterion to construct a decision tree. The split criterion for the 

M5 model tree algorithm is based on taking the standard deviation of the class values reaching 

a node as a measure of the error at that node and calculating the expected reduction in this 

error as a result of testing each attribute at that node [24]. 

2.6. Performance Criteria 

The forecast results in the study performed were analyzed using the performance parameters; 

Correlation-R, Mean Absolute Error (MAE), Root mean squared error (RMSE) and Relative 

absolute error (RAE) performance parameters.  

he correlation coefficient shows the degree, direction and importance of the relationship 

between the observed data and the predicted data. R is used for the correlation coefficient 

with a value between [-1, 1]. The R value is defined as follows: 

∑        (1) 

In this equation, X_(observed,i) is the observed data, μ_X is the mean value of the observed 

data, σ_X is the standard deviation of the observed data, X_(forecasted,i) is the forecasted 

data, μ_Xe, σ_Xe is the mean and standard deviation of the predicted data, respectively. 
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The mean absolute error is defined as seen in Equation 2. 

∑        (2) 

Here n represents the number of data. 

The root mean square error is defined by Equation 3. 

∑        (3) 

If the prediction is the best, the RMSE value is 0. 

The relative absolute error is defined by Equation 4. 

∑
∑         (4) 

All calculations in this study were carried out using MATLAB and WEKA software. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, features were obtained from the flow data by using two subband data obtained 

with EWT to evaluate the prediction performance of the flow data. Using the obtained 

features, two input 1-6 ahead forecasting models were developed with RT, RF and M5 Tree 

Models. In addition, using the data itself, an introductory, advanced prediction models 1-6 

were developed using RT, RF and M5 Tree Models. The results obtained for the RT, RF and 

M5 Tree Models are shown in Table 1 and the results obtained for the EWT-RT, EWT-RF 

and EWT-M5 Tree Models are shown in Table 2. In addition, the forward-forecasted data of 

1,2 and 6 using the EWT-M5 Tree model are shown in Figure 4-6. 

Table 1. The test performances of RT, RF and M5 Tree Models 
 Random Tree Random Forest M5 

Ahead 
Forecast 

R MAE RMS
E 

RAE 
(%) 

R MAE RMS
E 

RAE 
(%) 

R MAE RMS
E 

RAE 
(%) 

one  0.990 0.006 0.013 9.35   0.991 0.005 0.013 8.07 0.993 0.004 0.011 6.61  

two  0.971 0.009 0.024 15.22  0.973 0.009 0.023 14.62 0.978 0.008 0.020 12.36 

three  0.949 0.013 0.032 20.6 0.952 0.012 0.030 19.6 0.960 0.011 0.028 17.2 

four  0.931 0.015 0.037 23.7 0.931 0.015 0.037 23.7 0.942 0.013 0.034 21.4 

five  0.904 0.018 0.043 28.5 0.910 0.017 0.042 27.5 0.924 0.016 0.038 24.8 

six  0.880 0.020 0.048 32.3 0.888 0.020 0.046 31.1 0.907 0.018 0.042 28.1 

 

Table 2. The test performances of EWT-RT, EWT-RF and EWT-M5 Tree Models 

 Random Tree Random Forest M5 

Ahead R MAE RMSE RAE R MAE RMSE RAE R MAE RMSE RAE 
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Forecast (%) (%) (%) 

one  0.987 0.006 0.016 10.2 0.990 0.005 0.013 8.15 0.993 0.004 0.011 6.44 

two  0.967 0.010 0.026 16.2 0.979 0.008 0.020 12.6 0.982 0.007 0.018 11.3 

three  0.950 0.013 0.031 20.2 0.968 0.010 0.025 15.8 0.972 0.009 0.023 15.0 

four  0.941 0.014 0.034 22.5 0.958 0.011 0.028 18.3 0.963 0.011 0.027 18.1 

five  0.925 0.016 0.038 25.8 0.948 0.013 0.032 20.9 0.957 0.012 0.029 19.9 

six  0.906 0.018 0.043 29.2 0.934 0.015 0.036 24.1 0.945 0.014 0.033 22.6 

 

a                                                                               b 

Figure 4. a) one-ahead forecast using the EWT-M5 Tree Model b) Scatterplot 

 

a                                                                               b 

Figure 5. a) three-ahead forecast using the EWT-M5 Tree Model b) Scatterplot 
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a                                                                               b 

Figure 6. a) six-ahead forecast using the EWT-M5 Tree Model b) Scatterplot 

Tables 1 and 2 show the prediction performances obtained from the models. For example, it is 

seen that the performance of the M5 Tree Model is better than the RT and RF models for one 

step ahead forecast according to the performance parameters R, MAE, RMSE and RAE. It is 

also seen that the performance of the EWT-M5 Tree Model is better than the M5 Tree Model. 

For example, R, MAE, RMSE, RAE performance parameters are 0.990, 0.006, 0.013 and 9.35 

with the RT model for a ahead forecast, while they are 0.991, 0.005, 0.013, 8.07 with the RF 

model and 0.993, 0.004, 0.011 and 6.61 with the M5 Tree Model, respectively. Likewise, for 

six ahead forecasts, the performance parameters R, MAE, RMSE, RAE were 0.880, 0.020, 

0.048 and 32.3 respectively with the RT model, 0.888, 0.020, 0.046 and 31.1 with the RF 

model, and 0.907, 0.018, 0.042 and 28.1 with the M5 Tree Model. However, it has been 

observed that the prediction performance has increased significantly in EWT-based models 

using the features obtained as a result of preprocessing the data with EWT. For example, in 

six ahead forecasts, the performance parameters R, MAE, RMSE, RAE were obtained as 

0.906, 0.018, 0.043 and 29.2 with the RT model, 0.934, 0.015, 0.036 and 24.1 with the RF 

model, and 0.945, 0.014, 0.033 and 22.6 with the M5 Tree Model. When these results were 

examined, it was seen that the performance of the EWT-M5 Tree Model was better than the 

other models. 

When the results obtained are examined, it can be said that the EWT approach significantly 

improves the forecast performance and the proposed model can be seen as an important tool 

that can be used in forecast studies. 
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ÖZET 

Kavşaklar, trafik sıkışıklığının ve trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği yerlerdir. 
Karayollarında uygun kavşak tipinin seçimi, hem trafik sıkışıklığının hem de trafik kazaların 
azaltılmasında oldukça önemlidir. Literatürde uygulamaya esas olarak Türkiye’de kavşak 
tipinin seçiminde kullanılan pratik bir yöntem mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı, güvenlik 
ve kapasite parametreleri dikkate alınarak kavşak tipi seçiminde pratik bir modelin 
geliştirilmesidir. Bu çalışmada, kavşak tipinin seçiminde iki aşamalı bir karar verme modeli 
sunulmuştur. Karar verilen kavşak tipleri, öncelikli kavşak, kontrollü kavşak (sinyalize) ve 
katlı kavşak olarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada, iki adet üç kollu hemzemin sinyalize 
kavşakta trafik sayımları ve gözlemleri yapılmış, güvenlik ve kapasite faktörlerine göre uygun 
kavşak tipi (öncelikli kavşak, kontrollü kavşak ve katlı kavşak) seçim modeli geliştirilmiştir. 
Önerilen seçim modelinde, dört aylık ortalama zirve saat aralığındaki şerit başına kapasite 
(araç/zirve saat) değerine göre test kavşak çalışma alanlarında (Gebiz ve Taşağıl Kavşağı) 
kavşak tipine karar verilmiştir. Bu çalışmada önerilen kavşak tipi seçim modeline göre Gebiz 

Kavşağı’nda kontrollü (sinyalize) kavşaktan katlı kavşağa geçiş yapılmalıdır. Diğer taraftan, 
Taşağıl Kavşağı’nda trafik akışı mevcut haliyle sağlanmalıdır. Geliştirilen bu modelinin 
hesaplama açısından kolaylığı ve gerçekçi olması, kavşak tipinin seçiminde yapılacak 
çalışmalarda pratiklik ve fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada sunulan yaklaşımın uygulanması 
ile kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol koridorlarında trafik akışı daha rahat 
sağlanacaktır. Ayrıca, araçların kavşaklarda bekleme süreleri, kuyrukta bekleyen araç sayısı 
ve trafikte harcanan zaman azalacak ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karayolu, kavşak tipi, trafik güvenliği, kapasite 

ABSTRACT 

The intersections are places where traffic jams and traffic accidents occur frequently. 

Determining suitable intersection types on highway is quite important to mitigate both traffic 

jam and accidents. There is no practical method used in the selection of the intersection type 

in Turkey as a basis for the application in the literature. The purpose of this study is to 
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develop a practical model for the selection of intersection type considering safety and capacity 

parameters. In this study, a two-stage decision making model is presented in the selection of 

intersection type. The decided intersection types are classified as priority intersection, 

controlled intersection (signalized) and multi-level intersection. In this study, traffic counts 

and observations have been made at two three-leg signalized intersections and a suitable 

intersection type (priority intersection, controlled intersection and interchange) selection 

model according to the safety and capacity factors has been developed. In the proposed 

selection model, the intersection type has been decided at test intersection study areas 

according to the capacity per lane (vehicle/peak hour) value in the average peak hour interval 

of four months. According to the intersection type selection model proposed in this study, it is 

necessary to shift from the controlled (signalized) intersection to the multi-level intersection 

at Gebiz Intersection. On the other hand, it is necessary to keep the traffic flow at Taşağıl 
Intersection in its current form. That this model is realistic and provides ease of calculation 

will provide practicality and benefit in selection of intersection type. With the application of 

the approach presented in this study, the traffic flow at the intersections and the road corridors 

between intersections will be eased. In addition, the intersection waiting periods of the 

vehicles, the number of vehicles waiting in queue, and the time spent in traffic will be 

decreased, and fuel will be saved. 

Keywords: Highway, intersection type, traffic safety, capacity 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de, nüfusun ve trafiğe katılan motorlu araç sayısının hızlı bir şekilde artması, 
ulaştırma türleri arasında karayolu ulaşımının diğer ulaştırma türlerine göre daha çok tercih 
edilmesi, özellikle son yıllarda hızla gelişen ekonomiye paralel olarak karayolu ağı üzerindeki 
trafik yoğunluğunu hızla arttırmıştır. Trafik yoğunluğundaki artışa bağlı olarak gecikmelerden 
kaynaklı zaman kaybı (Preethi ve ark. 2016), yakıt tüketimi (Zhang ve ark. 2016) ve trafik 
kazalarında artış, sürücülerde maddi ve psikolojik hasarlar (Moridpour ve ark. 2015) ve 

çevreye zararlar (Giovanis 2018) meydana gelmektedir. 

Trafik güvenliği, kapasite, hız ve maliyet parametreleri kavşakların tasarımına bağlı olduğu 
için trafik yoğunluğu ve trafik sıkışıklığının en çok yaşandığı karayolunun en önemli 
unsurlarından biri kavşaklardır. Kavşaklar, en az iki adet karayolunda doğrusal veya kesişen 
trafik sirkülasyonunu ve akışını içermektedir. Bu sirkülasyonlar, değişken kavşak geometrileri 
ve trafik kontrol mekanizmaları ile sağlanmaktadır (KGM 2005). Kavşak bölgelerinde 
yapılabilecek proje ve yapım hataları ve sürücüden kaynaklı hatalar kavşakları trafik kazaları 
için sıcak noktalar haline getirmektedir. Trafik kazaları, her yıl dünyanın birçok ülkesinde 
yaralanmalar ve bedensel işlevlerin kalıcı olarak kaybolması nedeniyle ciddi seviyede sosyo-

ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Tercan 2017; Tercan ve Beşdok 2018). Kavşaklar 
trafik güvenliği açısından riskli bölgelerdir. Türkiye'de ölümlü ve/veya yaralanmalı trafik 
kazalarının %38'i kavşaklarda meydana gelmektedir (KGM 2020). Karayolu ulaşımında trafik 
akışının sürekliliğinin sağlanması için kavşakların sağlıklı şekilde analizlerinin yapılıp konfor, 
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kapasite ve güvenlik bakımından en ideal kavşak tipinin belirlenmesi gereklidir. Ana yol ve 
tali yollardaki trafik sirkülasyonunun rahatlatılması, hızın kontrol edilmesi ve aşırı hızın 
önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması, gecikmelerin minimize edilmesi, hizmet seviyesinin 
yeterli hale getirilmesi ve işletme maliyetlerinin azaltılması için kavşak düzenlemelerinin 
yapılması çok önemlidir (KGM 2005). Tasarım ve düzenlemesi hatalı, belli standardı 
olmayan, duruş görüş mesafesi gibi güvenlik özelliklerinden yoksun, özellikle pik saatlerdeki 
trafik sayım değerleri ve kapasite parametreleri gözetilmeden seçimi yapılan kavşaklarda 
sıkışıklık ve kazalar meydana gelmektedir. Mevcut durumda yeterli kapasitede olduğu 
düşünülen öncelikli kavşakların, kontrollü kavşaklara, kontrollü kavşakların katlı kavşaklara 
dönüşümü gerekmektedir. Bu dönüşümün sağlanması için uygun bir kavşak tipi seçim 
modelinin tanımlanması önemlidir. 

Literatürde, Türkiye’ye özgü kavşak tipinin seçimi ve dönüşümü ile ilgili çalışmalar sınırlıdır 
(Sweroad 2000a; Sweroad 2000b). Sweroad (2000a) tarafından hazırlanan raporda kavşak tipi 
seçimi için bir model tanımlanması amaçlanmıştır. Önerilen tasarım esaslarının Türkiye 
şartlarına uygun hale getirilerek kavşak tipi seçiminin nasıl yapılması gerektiği hususunda 
önerilerde bulunulmuştur. Kavşak tipinin seçiminde araç/gün değeri kriter olarak alınmış, 
önerilen modeller Şekil 1’de verilmiştir. Bu seçim modelinde ana yol 15 000 araç/gün, tali yol 
12 500 araç/gün ya da ana yol 20 000 araç/gün, tali yol 7500 araç/gün değerine ulaşması 
halinde katlı kavşağa geçiş önerilmektedir. Önerilen bu modelin Türkiye’de uygulamada 
mümkün olmadığı düşünülmektedir. Bu modelin uygulanması çeşitli dezavantajlar 

içermektedir. Bu modelde kavşak tipi seçiminde bir üst kademeye geçiş için belirlenen trafik 
değerlerinde kavşağın işletilmesi aşırı bekleme süreleri gerektirdiğinden zaman kaybına neden 
olmaktadır. Diğer taraftan, aşırı derecede bekleyen araçlardan çıkan karbon salınımı çevreye 
daha fazla zarar vermektedir. Ayrıca ülke şartlarında özellikle meskun bölgelerde Şekil 1'de 
gösterilen dönel kavşaklar için yeterli dönel kavşak çapına sahip bir alan bulmak mümkün 
değildir.  

 
Şekil 1. Kavşak tipi seçim modelleri 
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Uygulamaya esas olarak Türkiye’de kavşak tipinin seçiminde kullanılan pratik bir yöntem 
mevcut değildir. Bu çalışmada amaç, güvenlik ve kapasite parametreleri dikkate alınarak 
kavşak tipi seçiminde kolay uygulanabilir bir modelin geliştirilmesidir. Geliştirilen bu 
modelin hesaplama açısından kolaylığı ve gerçekçi olması, Türkiye’de kavşak tipinin 
seçiminde yapılacak çalışmalarda pratiklik ve fayda sağlayacaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal ve Çalışma Alanı 

Antalya-Manavgat bölünmüş devlet yolu üzerinde Şekil 2’de gösterilen Gebiz ve Taşağıl 
Kavşağı olmak üzere iki adet üç kollu hemzemin kavşak çalışma alanı olarak belirlenmiştir. 
Trafik sayımları, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu turizm sezonunda 2020 yılının Haziran, 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere dört ay süresince gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma alanı kavşaklarda, tüm kollarda trafik sayım ve araç tipi sınıflandırması için ölçüm 
çalışmalarında Metrocount 5600 cihazı (Şekil 3), hesaplama işlemlerinde Metrocount Traffic 

Executive yazılımı kullanılmıştır. Bu sistemde, yola belirli bir aralıkla döşenen iki aks sensörü 
(havalı hortum), üzerinden taşıt geçtiğinde cihaza sinyal (hava basıncı darbesi) 
göndermektedir. Bu sinyaller yol kenarı cihazı tarafından kaydedilmektedir. Kaydedilen bu 

hava darbeleri, her iki sensördeki hava basıncı arasında geçen süre ve hortumlar arası 
mesafeye göre temel fizik kuralları kullanılarak hıza, verilen sınıflandırma şeması kullanılarak 
da taşıt sınıflarına dönüşmektedir. Taşıt sınıflandırmaları aks sayısına, aks mesafelerine ve 
bazen de aks gruplarına göre gerçekleşmektedir (KGM 2013). Dönüş şeritlerinde şerit 
kapasitesinin hesaplanması amacıyla sağa ve sola dönüş sayımları ise zirve saatlerde (15:00-

19:00) gözlemlenerek gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 2. Gebiz ve Taşağıl kavşakları 
 

 
Şekil 3. Sistemin çalışma prensibi 

İzlenmesi gereken kavşak tipi seçim yöntemi 

Kavşak tipinin seçiminde güvenlik, hız ve kapasite önemli parametrelerdir. Trafik 
güvenliğinin birincil seçim ölçütü olması önerilmektedir. Bu sebeple kavşak tipinin 
seçiminde, güvenliğin sağlanması ve duruş görüş mesafesi temel kriter olarak 
değerlendirilmelidir. Karayolu güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücünün bir tehlikeyi 
tespit edip durabilmesi için belirli süreye ve bu sürede hıza dayalı olarak alması zorunlu bir 
mesafeye gereksinim bulunmakta olup bu mesafe duruş görüş mesafesi olarak 
adlandırılmaktadır (KGM 2005). Reaksiyon süresi ile frenleme süresinin toplamı olan 
minimum duruş görüş mesafesi, Denklem (1)’e göre hesaplanmaktadır. 

2

0.278 0.00394.r

V
DGM V t

f s
                (1) 

Burada; 

DGM: Duruş görüş mesafesi (m) 

: Hız (km/sa) 

: Reaksiyon süresi (sn) 

f: Sürtünme katsayısı 

s: Yolun boyuna eğimi 

Yol, trafik ve kontrol koşullarında, özel bir zaman süresince bir kavşağı kullanabilecek 

araçların maksimum sayısı kavşak kapasitesi olarak adlandırılmaktadır. Kavşak kapasite 
analizi, belirli kabulleri referans alarak trafik, yol ve kontrol şartları altındaki bir kavşağı 
incelemektedir. Mevcut durumdaki kavşak kapasitesinin mevcut ve/veya gelecekteki trafik 

hacmini karşılayıp karşılamadığını belirlemek ve yeterli hizmet seviyesi mümkün olmuyorsa 
kavşak kapasitesini artırabilecek çözümler bulmak için kavşak kapasite analizinin yapılması 
gereklidir. Kavşak kapasite analizinin yapılması için kavşak kollarına ilişkin sağa, sola ve 
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doğrudan giden trafik hacim değerleri, saatlik trafik ile dönüş yapan trafik akımları, kavşak 
kollarındaki geometrik yapı ve trafik düzenlemeleri gibi trafik verilerine gereksinim 
duyulmaktadır (KGM, 2005). 

Bu çalışmada, kavşak tipinin seçiminde 2 aşamalı bir karar verme modeli sunulmuştur. Karar 
verilen kavşak tipleri, öncelikli kavşak, kontrollü kavşak (sinyalizasyon sistemli) ve katlı 
kavşak olarak sınıflandırılmıştır. 

Aşama 1- Öncelikli kavşak - Kontrollü kavşak uygulanabilirliğinin belirlenmesi 

Test karayolu kavşak alanlarının transit trafiğe hizmet eden 2x2 bölünmüş devlet yolu 
üzerinde olması sebebiyle proje hızı 110 km/sa olarak kabul edilmiştir. Reaksiyon süresi (  

2 sn, sürtünme katsayısı (f) 0.45, yolun boyuna eğimi 0 olmak üzere DGM, Denklem (1)’e 
göre 167 metre olarak hesaplanmıştır. DGM, trafik güvenliği bakımından her iki yönden 
gelen araç için gerekeceğinden 334 metre alınmıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Duruş Görüş Mesafesi 

Anayoldan  km/sa hızla giden bir aracın saniyede aldığı yol  Denklem (2) ile 30.55 

m olarak hesaplanmıştır. Tali yoldan gelen bir aracın anayola geçmesi için gerekli süre  

Denklem (3) ile 10.93 sn olarak hesaplanmıştır. Ana yol ve tali yoldaki araç kritik sınır değeri 
 Denklem (4)’e göre 330 araç/zirve saat olarak hesaplanmıştır. 

1000

3600A

v
X


              (2) 

 A

DGM
t

X
                   (3) 

 

3600
e t

                    (4) 

Bu çalışmada ele alınan kavşak bölgelerinde zirve saatteki araç sayısının 330 araç/zirve saat 
değerini aşması durumunda öncelikli kavşak tipinden kontrollü (sinyalizasyon sistemli) 
kavşak tipine geçilmelidir (Şekil 6).  

Aşama 2- Kontrollü kavşak- katlı kavşak uygulanabilirliğinin belirlenmesi 

Çalışma yapılan kavşaklarda, kavşak içi hız 30 km/sa, anayol için yeşil süre 60 saniye olmak 
üzere aracın yeşil süre boyunca aldığı yol , Denklem (5) ile 500 metre hesaplanmıştır. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 789



1000

3600y

v
X


               (5) 

: yeşil süre, : aracın yeşil süre boyunca aldığı yol, : otomobil uzunluğu, : güvenli 
takip mesafesi olmak üzere araç/şerit kapasitesi  Denklem (6) ile hesaplanır. Bu çalışmada 

: 5 m, : 15 m kabul edilmiştir. Otomobil uzunluğu ve güvenli takip mesafesi toplamı 20 
metre olmak üzere (Şekil 5) Denklem (6) ile 25 araç/şerit kapasitesi bulunmaktadır. 

Q y
i

o gtm

X

l l



                 (6) 

: devre süresi, : yeşil süre olmak üzere araç/zirve saat şerit başına kapasite  Denklem 

(7) ile hesaplanır. 

Q 60 Qy
j i

d

t

t

      
 

             (7) 

Çalışma yapılan kavşaklarda anayol için yeşil süre 60 saniye, devre süresi 94 saniye olup şerit 
başına kapasite anayol için Denklem (7) ile 957 araç/zirve saat bulunmaktadır. Kavşaklardaki 
sağa ve sola dönüşlerdeki gecikmelere bağlı olarak kapasite kaybı dikkate alınırsa iki şeritli 
yolda araç kritik sınır değeri  Denklem (8), üç şeritli yolda araç kritik sınır değeri  

Denklem (9) ile hesaplanır. 
Q Q 0.80f j j                 (8) 

Q Q 0.70g j j                  (9) 

Denklem (8)’e göre iki şeritli yolda anayol için 1723 araç/zirve saat kritik sınır değer 
bulunmuştur. 

 

Şekil 5. Otomobil Uzunluğu, Güvenli Takip Mesafesi ve Devre Süresi 

Çalışma yapılan kavşaklarda tali yol için yeşil süre 20 saniye, devre süresi 94 saniye olup şerit 
başına kapasite tali yol için Denklem (7) ile 320 araç/zirve saat bulunmaktadır. Kavşaklardaki 
sağa ve sola dönüşlerdeki gecikmelere bağlı olarak kapasite kaybı dikkate alınırsa iki şeritli 
yolda tali yol için araç kritik değeri  Denklem (8) ile 575 araç/zirve saat hesaplanır. 
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Bu çalışmada ele alınan kavşak bölgelerinde proje saatlik trafik değerinin gün içinde anayol 
için 1723 araç/zirve saat, tali yol için 575 araç/zirve saat değerini aşması durumunda katlı 
kavşak tipine geçilmelidir (Şekil 6).  

 

Şekil 6. Önerilen Kavşak Tipi Seçim Modeli 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Birim otomobil katsayısı, belirtilen karayolunda, aynı şartlar altında tek bir ağır taşıtın sebep 
olduğu etkiyi sağlayan otomobil sayısıdır (HCM 2010). Türkiye’de araç tiplerine göre 
kullanılacak oto birim katsayıları TS 6407 ile belirlenmiştir. Işıklı kontrollü kavşakta 
otomobil katsayısı 1, minibüs, dolmuş katsayısı 1.27, yüksüz ve 1500 kg’den ağır ticari 
kamyon katsayısı 1.75 ve yolcu otobüsü ve tır katsayısı ise 2.25 olarak belirlenmiştir (TS 

6407 1989). Bu durumda; 2x2 bölünmüş yol üzerinde bulunan çalışma alanı sinyalize 
kavşaklarda otomobil sayısı , orta yüklü ticari taşıt sayısı , otobüs sayısı , tır 
sayısı , kamyon sayısı  olmak üzere birim otomobil  sayısı Denklem (10) ile 

hesaplanır. 

1 1.27 2.25 ( ) 1.75oB oto oryük obüs tır kyon                (10) 

Gebiz Kavşağı’nın anayol ve taliyollarında araç tiplerine göre sınıflandırılmış 4 aylık 
ortalama trafik sayım değerleri ve Denklem (10) ile hesaplanan birim otomobil değerleri (dört 
aylık ortalama) Ek Tablo 1-4’te, Taşağıl Kavşağına ait değerler Ek Tablo 5-8’de verilmiştir.  

Gebiz Kavşağı’nda şerit başına kapasite değeri Ek Tablo 2’de ana yol için zirve saat 
aralığında (18:00-19:00) 1956 araç/zirve saat, Ek Tablo 4’te tali yol için zirve saat aralığında 
(17:00-18:00) 259 araç/zirve saat, Şekil 6’de önerilen kavşak seçim modeline göre 
değerlendirilirse Gebiz Kavşağı’nda kontrollü (sinyalize) kavşak tipinden katlı kavşağa geçiş 
yapılmalıdır (Şekil 7). 
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Taşağıl Kavşağı’nda şerit başına kapasite değeri Ek Tablo 6’da ana yol için zirve saat 
aralığında (17:00-18:00) 1118 araç/zirve saat, Ek Tablo 8’de tali yol için zirve saat aralığında 
(15:00-16:00) 190 araç/zirve saat Şekil 6’da önerilen kavşak seçim modeline göre 
değerlendirilirse Taşağıl Kavşağı’nda trafik akışı mevcut haliyle sağlanmalıdır (Şekil 7). 

 
Şekil 7. Test kavşaklarda kavşak tipinin belirlenmesi 

SONUÇLAR 

Türkiye’de özellikle son yıllarda hızla gelişen ekonomiye paralel olarak karayolu ağı 
üzerindeki trafik yoğunluğu hızla artmıştır. Artan trafik yoğunluğu, tasarım ve düzenlemesi 
hatalı, belli standardı olmayan, duruş görüş mesafesi gibi güvenlik, özellikle zirve saatlerdeki 
trafik sayım değerleri ve kapasite parametreleri gözetilmeden seçimi yapılan kavşaklarda 
trafik sıkışıklığı ve kazalar meydana gelmektedir. Bu olumsuz etkilerin giderilmesi için 
kavşakların konfor, kapasite ve güvenlik parametrelerine göre değerlendirilip en uygun 
kavşak tipinin seçilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda yeterli kapasitede olduğu düşünülen 
öncelikli kavşakların, kontrollü kavşaklara, kontrollü kavşakların katlı kavşaklara dönüşümü 
gerekmektedir. Türkiye’de kavşak tipinin seçiminde belirli bir standart ve pratik bir yöntem 
olmaması bu dönüşümün sağlanması için uygun kavşak tipi seçim modelinin belirlenmesini 
gerektirmektedir. 

Bu çalışmada, iki adet üç kollu hemzemin sinyalize kavşakta trafik sayımları ve gözlemleri 
yapılmış, güvenlik ve kapasite faktörlerine göre uygun kavşak tipi (öncelikli kavşak, kontrollü 
kavşak ve katlı kavşak) seçim modeli geliştirilmiştir. Önerilen seçim modelinde belirlenen bir 
aylık ortalama zirve saat aralığındaki şerit başına kapasite (araç/zirve saat) değerine göre test 
kavşak çalışma alanlarında kavşak tipinin seçimine karar verilmiştir. Bu çalışmada, 
hesaplama açısından pratik olan, güvenlik ve kapasite parametreleri dikkate alınarak önerilen 
kavşak tipi seçim modeli ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılacaktır. 
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 Türkiye’de kavşak tipinin seçiminde yapılacak çalışmalarda pratiklik ve fayda 
sağlayacaktır. 

 Türkiye’ye özgü bir kavşak tipi seçim modeli oluşacaktır. 
 Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol koridorlarında trafik akışı daha rahat 

sağlanacaktır. 
 Araçların kavşaklarda bekleme süreleri, kuyrukta bekleyen araç sayısı ve trafikte 

harcanan zaman azalacak ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacaktır. 
 Kavşaklarda trafik güvenliği sağlanacak ve trafik kazaları azaltılacaktır. 
 Zehirli gaz salınımı ve karayolu ulaşım gürültüsü azaltılarak çevreye verilen zarar 

azaltılacaktır. 
 

EKLER 

Tablo 1. Gebiz Kavşağı (Antalya-Manavgat yönü) sayımları 
Saat aralığı Oto Oryük Obüs Kyon Tır  

00:00-01:00 228 18 5 44 19 382 

01:00-02:00 119 13 1 26 11 208 

02:00-03:00 66 9 2 18 11 138 

03:00-04:00 54 9 2 18 10 124 

04:00-05:00 55 10 4 28 6 140 

05:00-06:00 83 20 6 36 6 198 

06:00-07:00 195 87 16 89 16 533 

07:00-08:00 641 143 19 161 30 1214 

08:00-09:00 996 100 16 157 47 1539 

09:00-10:00 983 106 15 158 45 1529 

10:00-11:00 942 100 12 152 43 1459 

11:00-12:00 907 93 15 140 42 1398 

12:00-13:00 845 82 11 137 42 1308 

13:00-14:00 792 88 12 122 42 1238 

14:00-15:00 825 104 13 128 38 1296 

15:00-16:00 817 117 16 131 40 1321 

16:00-17:00 803 78 14 113 39 1219 

17:00-18:00 780 77 17 115 42 1212 

18:00-19:00 805 84 21 111 35 1232 

19:00-20:00 683 61 18 87 33 1027 

20:00-21:00 549 57 13 68 22 819 

21:00-22:00 474 38 12 59 17 691 

22:00-23:00 457 41 13 39 17 645 

23:00-00:00 356 68 5 48 18 578 

Toplam 13455 1603 278 2185 671 21449 
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Tablo 2. Gebiz Kavşağı (Manavgat-Antalya yönü) sayımları 
Saat aralığı Oto Oryük Obüs Kyon Tır  

00:00-01:00 317 26 6 45 18 483 

01:00-02:00 219 74 6 47 17 447 

02:00-03:00 119 21 1 28 16 233 

03:00-04:00 86 16 2 34 11 195 

04:00-05:00 68 15 5 38 12 192 

05:00-06:00 65 12 9 30 11 178 

06:00-07:00 82 16 11 37 13 221 

07:00-08:00 158 27 20 65 14 383 

08:00-09:00 423 45 18 102 21 746 

09:00-10:00 657 100 15 109 36 1090 

10:00-11:00 650 84 13 100 34 1037 

11:00-12:00 702 80 14 106 41 1113 

12:00-13:00 738 86 15 119 49 1199 

13:00-14:00 832 94 11 117 45 1283 

14:00-15:00 821 86 12 118 44 1263 

15:00-16:00 901 92 14 137 49 1399 

16:00-17:00 955 101 12 139 49 1464 

17:00-18:00 1058 168 14 157 62 1717 

18:00-19:00 1270 171 11 182 56 1956 

19:00-20:00 1195 115 13 149 45 1732 

20:00-21:00 1003 95 16 125 44 1477 

21:00-22:00 790 74 12 101 30 1155 

22:00-23:00 542 60 14 83 22 844 

23:00-00:00 470 36 11 60 20 690 

Toplam 14121 1694 275 2228 759 22498 

Tablo 3. Gebiz Kavşağı (Antalya-Gebiz yönü) sayımları 
Saat aralığı Oto Oryük Obüs Kyon Tır  

00:00-01:00 26 1 0 2 0 31 

01:00-02:00 9 1 0 2 1 16 

02:00-03:00 5 0 0 0 0 5 

03:00-04:00 3 0 0 0 0 3 

04:00-05:00 4 2 0 1 0 8 

05:00-06:00 6 5 0 3 0 18 

06:00-07:00 21 5 0 12 1 51 

07:00-08:00 105 17 0 28 2 180 

08:00-09:00 136 14 0 23 4 203 

09:00-10:00 134 18 1 23 9 220 
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10:00-11:00 137 15 0 26 7 217 

11:00-12:00 133 17 0 23 6 208 

12:00-13:00 111 12 0 24 5 179 

13:00-14:00 108 14 0 21 4 171 

14:00-15:00 111 13 0 21 7 180 

15:00-16:00 111 11 0 27 5 183 

16:00-17:00 119 13 0 26 5 192 

17:00-18:00 114 13 0 24 5 184 

18:00-19:00 96 10 0 20 3 150 

19:00-20:00 81 9 0 17 3 129 

20:00-21:00 69 9 0 9 1 98 

21:00-22:00 52 3 0 5 1 67 

22:00-23:00 59 3 0 4 1 72 

23:00-00:00 48 3 0 3 1 59 

Toplam 1798 208 1 344 71 2826 

Tablo 4. Gebiz Kavşağı (Gebiz-Antalya yönü) sayımları 
Saat aralığı Oto Oryük Obüs Kyon Tır  

00:00-01:00 20 3 0 4 0 31 

01:00-02:00 12 2 0 2 0 18 

02:00-03:00 13 4 0 4 0 25 

03:00-04:00 7 2 0 3 0 15 

04:00-05:00 6 1 0 1 0 9 

05:00-06:00 8 3 0 1 0 13 

06:00-07:00 38 4 0 11 0 62 

07:00-08:00 78 8 0 23 2 133 

08:00-09:00 84 10 0 26 5 154 

09:00-10:00 77 9 0 23 6 142 

10:00-11:00 91 11 0 21 3 149 

11:00-12:00 84 12 0 25 5 154 

12:00-13:00 91 13 0 24 5 161 

13:00-14:00 106 12 0 21 6 171 

14:00-15:00 113 14 0 23 5 182 

15:00-16:00 123 15 0 29 5 204 

16:00-17:00 130 15 0 26 5 206 

17:00-18:00 167 17 1 34 4 259 

18:00-19:00 163 16 1 27 4 242 

19:00-20:00 152 14 0 17 2 204 

20:00-21:00 106 8 0 9 2 136 

21:00-22:00 79 7 0 9 0 104 
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22:00-23:00 60 4 0 5 1 76 

23:00-00:00 43 4 0 6 1 61 

Toplam 1851 208 2 374 61 2911 

 

Tablo 5. Taşağıl Kavşağı (Antalya-Manavgat yönü) sayımları 
Saat aralığı Oto Oryük Obüs Kyon Tır  

00:00-01:00 128 14 5 25 15 235 

01:00-02:00 73 7 2 21 7 139 

02:00-03:00 42 6 1 12 5 84 

03:00-04:00 32 7 2 10 6 76 

04:00-05:00 35 6 4 13 7 90 

05:00-06:00 45 10 4 14 5 102 

06:00-07:00 98 18 7 39 6 218 

07:00-08:00 280 37 20 86 16 558 

08:00-09:00 429 40 15 76 16 683 

09:00-10:00 553 51 17 78 21 840 

10:00-11:00 546 57 13 86 22 848 

11:00-12:00 557 49 12 82 21 837 

12:00-13:00 534 51 10 72 18 788 

13:00-14:00 486 48 10 74 25 755 

14:00-15:00 507 55 9 68 23 768 

15:00-16:00 531 52 14 91 24 842 

16:00-17:00 524 47 13 72 23 791 

17:00-18:00 541 50 15 65 26 810 

18:00-19:00 521 47 19 70 24 800 

19:00-20:00 449 38 17 53 23 680 

20:00-21:00 359 34 16 49 19 567 

21:00-22:00 283 24 11 33 14 427 

22:00-23:00 254 19 14 26 14 387 

23:00-00:00 207 14 6 23 11 303 

Toplam 8014 781 256 1238 391 12628 

Tablo 6. Taşağıl Kavşağı (Manavgat-Antalya yönü) sayımları 
Saat aralığı Oto Oryük Obüs Kyon Tır  

00:00-01:00 120 12 3 25 20 231 

01:00-02:00 75 7 1 22 15 158 

02:00-03:00 44 9 2 25 12 131 

03:00-04:00 42 10 6 24 13 139 

04:00-05:00 49 10 9 26 9 148 
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05:00-06:00 64 12 16 33 13 202 

06:00-07:00 120 18 20 44 13 294 

07:00-08:00 324 31 18 68 21 570 

08:00-09:00 430 41 13 57 23 663 

09:00-10:00 433 48 14 61 24 686 

10:00-11:00 451 50 15 70 32 743 

11:00-12:00 462 52 14 73 31 757 

12:00-13:00 499 54 10 69 31 781 

13:00-14:00 473 46 13 79 29 764 

14:00-15:00 508 53 14 86 29 823 

15:00-16:00 568 61 11 85 30 886 

16:00-17:00 633 69 12 102 32 998 

17:00-18:00 735 73 13 112 29 1118 

18:00-19:00 669 58 15 84 26 982 

19:00-20:00 565 53 15 77 24 855 

20:00-21:00 406 45 10 73 19 656 

21:00-22:00 302 25 9 48 19 481 

22:00-23:00 265 17 11 42 20 430 

23:00-00:00 202 15 5 31 18 327 

Toplam 8439 869 269 1416 532 13823 

Tablo 7. Taşağıl Kavşağı (Antalya-Taşağıl yönü) sayımları 
Saat aralığı Oto Oryük Obüs Kyon Tır  

00:00-01:00 14 1 0 1 1 19 

01:00-02:00 9 1 0 1 1 14 

02:00-03:00 6 0 0 1 0 8 

03:00-04:00 3 1 0 0 0 4 

04:00-05:00 5 2 0 1 1 12 

05:00-06:00 5 2 0 2 0 11 

06:00-07:00 14 5 0 3 2 30 

07:00-08:00 48 6 0 11 2 79 

08:00-09:00 74 9 0 10 2 107 

09:00-10:00 71 11 0 15 2 116 

10:00-11:00 78 14 1 18 4 138 

11:00-12:00 74 10 0 12 1 110 

12:00-13:00 69 11 0 10 2 105 

13:00-14:00 66 11 0 11 1 101 

14:00-15:00 73 15 1 13 2 122 

15:00-16:00 73 13 0 14 2 118 

16:00-17:00 83 14 0 16 0 129 
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17:00-18:00 103 15 0 26 0 168 

18:00-19:00 92 12 0 12 1 130 

19:00-20:00 83 10 0 7 0 108 

20:00-21:00 62 4 0 4 0 74 

21:00-22:00 44 4 0 4 0 56 

22:00-23:00 43 3 0 2 0 50 

23:00-00:00 33 3 0 1 1 41 

Toplam 1225 177 2 195 25 1852 

Tablo 8. Taşağıl Kavşağı (Taşağıl-Antalya yönü) sayımları 
Saat aralığı Oto Oryük Obüs Kyon Tır  

00:00-01:00 18 1 0 1 0 21 

01:00-02:00 9 0 0 1 0 11 

02:00-03:00 9 1 0 1 0 12 

03:00-04:00 5 2 0 0 0 8 

04:00-05:00 3 2 0 1 0 7 

05:00-06:00 7 3 0 2 0 14 

06:00-07:00 34 6 0 17 0 71 

07:00-08:00 104 14 1 32 1 182 

08:00-09:00 113 14 0 21 5 179 

09:00-10:00 93 13 0 12 3 137 

10:00-11:00 92 13 0 10 2 131 

11:00-12:00 75 12 0 15 3 123 

12:00-13:00 76 13 0 13 3 122 

13:00-14:00 79 12 0 15 3 127 

14:00-15:00 96 12 0 16 2 144 

15:00-16:00 116 17 0 26 3 190 

16:00-17:00 99 17 1 23 2 168 

17:00-18:00 120 20 2 18 2 186 

18:00-19:00 113 13 0 13 1 155 

19:00-20:00 101 9 0 8 1 129 

20:00-21:00 69 5 0 7 0 88 

21:00-22:00 60 5 0 3 0 72 

22:00-23:00 62 3 0 5 0 75 

23:00-00:00 44 3 0 3 0 53 

Toplam 1597 210 4 263 31 2403 
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ÖZET 

Doğal, tarihi, kültürel ve jeolojik miras özelliği taşıyan mağaraların yönetimi ve korunması 
için mağara geometrisinin üç boyutlu ölçülmesi son derece önemlidir. Düzensiz bir yüzey 
şekline sahip olan karmaşık mağara oluşumlarının ölçülmesi oldukça zor bir görevdir. Bu 

çalışmada bir mağara ve çevresinin ölçümünü gerçekleştirmek için yersel lazer tarama 
teknolojisi, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) 
fotogrametrisine dayalı bir yaklaşım sunulmaktadır. Konya ilinin Derebucak ilçesi sınırlarında 
konumlanan Balatini Mağarası ve çevresi bu yaklaşımı uygulamak için çalışma alanı olarak 
seçilmiştir. Çalışma kapsamında, beş adet yer kontrol noktası belirlenmiş ve işaretlenmiş, 
noktaların koordinatları eSurvey E100 GNSS alıcısı kullanılarak Ağ-RTK (CORS) yöntemi 
ile belirlenmiştir. Yersel lazer tarama teknolojisinden elde edilen nokta bulutu kullanılarak 
Balatini Mağarasının sayısal yüzey modeli üretilmiştir. Ayrıca, mağara çevresinin sayısal 
yüzey modelinin üretilmesi için insansız hava aracından elde edilen düşey ve eğik görüntüler 
kullanılmıştır. Mağaranın ölçümlerinde Stonex x300 lazer tarama cihazı kullanılmış, farklı 
istasyonlardan elde edilen nokta bulutları Faro Scene yazılımı kullanılarak işlenmiş ve 
mağaranın sayısal yüzey modeli üretilmiştir. Düşey ve eğik görüntülerin elde edilmesinde DJI 

Phantom 4 Pro İHA cihazı kullanılmış ve çalışma alanının nokta bulutu ve sayısal yüzey 
modeli Bentley ContextCapture yazılımı kullanılarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, farklı 
ölçme yöntemlerinden elde edilen veriler birleştirilerek mağara ve çevresinin sayısal haritası 
ve sayısal yüzey modeli elde edilmiştir. Böylelikle mağaranın içi ve çevresi arasındaki 
ilişkileri gözlemlemek mümkün olmuştur. Mağara ve çevresine ilişkin sayısal harita ve sayısal 
yüzey modeli gelecek çalışmalar için önemli bir altlık oluşturucaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mağara, Yersel Lazer Tarama, Nokta Bulutu, Sayısal Yüzey Modeli, 

İnsansız Hava Aracı 
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ABSTRACT 

Three-dimensional measurement of cave geometry is extremely important for the 

management and protection of caves with natural, historical, cultural and geological heritage 

characteristics. Measuring complex cave formations with an irregular surface shape is a very 

difficult task. In this study, an approach based on terrestrial laser scanning technology, Global 

Navigation Satellite System (GNSS) and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry 

to perform measurement of a cave and its surroundings is presented. The Balatini Cave and its 

surroundings, located within the borders of Derebucak district of Konya province, were 

chosen as the study area to implement this approach. Within the scope of the study, five 

ground control points were determined and marked, and the coordinates of the points were 

determined by the Network-RTK (CORS) method using the eSurvey E100 GNSS receiver. A 

digital surface model of the Balatini Cave was produced using point cloud obtained from 

terrestrial laser scanning technology. In addition, nadir and oblique images obtained from the 

unmanned aerial vehicle were used to produce the digital surface model of the cave's 

surroundings. Stonex x300 laser scanning device was used in the measurements of the cave, 

the point clouds obtained from different stations were processed using Faro Scene software 

and a digital surface model of the cave was produced. DJI Phantom 4 Pro UAV device was 

used to obtain nadir and oblique images, and the point cloud and digital surface model of the 

study area were obtained using Bentley ContextCapture software. As a result, the data 

obtained from different measurement methods were combined and the digital map and digital 

surface model of the cave and its surroundings were obtained. Thus, it was possible to observe 

the relations between the inside of the cave and its surroundings. The digital map and digital 

surface model of the cave and its environment will constitute an important basis for future 

studies. 

Keywords: Cave, Terrestrial Laser Scanning, Point Cloud, Digital Surface Model, Unmanned 

Aerial Vehicle 

GĠRĠġ 

Mağara ortamları, tortul veya tektonik yapılar hakkında güçlü kanıtlar sağlayabilen istisnai 
sistemlerdir. Mağaralar ışık eksikliği, su akışı, yüksek nem, sınırlı alan ve karmaşık morfoloji 
ile karakterize edilir (Alessandri ve ark. 2020). Doğal ve tarihi bir miras olan mağaralar 
sıklıkla ekoturizm alanları olarak hizmet vermektedir (Kim ve ark. 2008; Küçük 2013). 

Düzensiz yüzey şekillerine sahip karmaşık mağara oluşumlarının modellenmesi ve ölçülmesi 
oldukça zor bir görevdir (Lindgren ve Galeazzi 2013). Bu nedenle, mağara geometrisini ve 
detaylarını yüksek doğruluk ve hassasiyette elde edebilen bir yaklaşımı benimsemek 
gereklidir (Rüther ve ark. 2009).  

Mağaralarda üç boyutlu veri kümelerini elde etmek için geleneksel yersel yöntemler zaman 
alıcı çözümler sunar ve bu yöntemlerle mağara detayları yeterli doğrulukta ölçülemez. Diğer 
taraftan, mağara içerisindeki zayıf ve homojen olarak dağılım göstermeyen ışık koşulları 
nedeniyle mağara içindeki detayların ölçümlerinde yakın resim fotogrametrisi çok sağlıklı 
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sonuçlar üretmemektedir. Bu durumda ışıktan bağımsız olarak ölçme yeteneğine sahip Yersel 
Lazer Tarayıcıların kullanılması daha uygun olacaktır (Avdan ve ark. 2013; Núñez ve ark. 
2013). Yersel lazer tarama teknolojileri objelerle doğrudan temas olmaksızın bir objenin tüm 
yüzeylerinin üç boyutlu modelini yüksek doğruluk ve hassasiyette elde etmesi gibi avantajları 
nedeniyle mağara ölçümlerinde sıklıkla kullanılmaktadır (González-Aguilera ve ark. 2009; 

Rüther ve ark. 2009; Avdan ve ark. 2013; Núñez ve ark. 2013; Lindgren ve Galeazzi 2013; 
Alessandri ve ark. 2020). Ayrıca, insansız hava aracından elde edilen düşey ve eğik 
görüntülerin birlikte kullanımı ile ekonomik olarak yüksek doğrulukta üç boyutlu mekansal 
veri elde edilebilmektedir (Rossi ve ark. 2017; Martínez-Carricondo ve ark. 2020; Ulvi 2021). 

Balatini mağarasının üç boyutlu belgelenmesine ve haritalanmasına ilişkin literatürde 
herhangi bir bilimsel çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, Konya ilinin Derebucak ilçesi 
sınırlarında konumlanan Balatini Mağarası yersel lazer tarama teknolojisinden elde edilen 

nokta bulutları kullanılarak modellenmiş, mağara çevresi ise insansız hava aracından elde 
edilen düşey ve eğik görüntüler kullanılarak modellenmiştir. Farklı ölçme yöntemlerinden 
elde edilen veriler birleştirilerek mağara ve çevresinin sayısal haritası ve sayısal yüzey modeli 
elde edilmiştir.  

ÇALIġMA ALANI 

Çalışmaya konu Balatini Mağarası, Konya ilinin Derebucak ilçesi sınırlarında 
konumlanmaktadır. Derebucak ilçe merkezine 6 km, Derebucak Çamlık mahallesine 5 km 
mesafededir. Uzunluğu yaklaşık 2030 metredir. Kireç taşlarıyla kaplı nehir çıkıntısının sağ 
tarafından geçen aktif bir dere mağarasıdır. Mağaranın düden ve kaynak konumunda iki girişi 
mevcuttur. Yola yakın konumlanan ağız küçük bir uvalanın sularını çalar ve 2 km güneyde 
derince yarılmış bir vadinin kenarından, Uzunsu Deresi tarafındaki yamaçtan boşalır. Balatini 
mağarası, üst üste bulunan iki farklı seviyeden oluşmuştur. Üst katı oluşturan fosil kolun 

zemini tamamen mağara kili ile kaplıdır. Su taşıyan asıl galeride (alt kat) ise suyun az olduğu 
dönemlerde su içinden yürünerek ilerlenebilmektedir. Bir tanesi 5 metreden daha derin olmak 

üzere 3 adet dev cadı kazanı bulunmaktadır. Travertenleri, heykel odası ve dev cadı kazanları 
mağaranın görülmeye değer önemli güzelliklerindendir (Küçük 2013; Derebucak 2021). 

UYGULAMA  

Bu çalışmada, Balatini Mağarasının ve çevresinin ölçümünü gerçekleştirmek için yersel lazer 
tarama teknolojisi, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve insansız hava aracından 

elde edilen eğik ve düşey görüntüler kullanılmıştır. Farklı tekniklerden elde edilen nokta 

bulutlarının birleştirilmesi için ortak bir koordinat sisteminin tanımlanması gerekmektedir. 
Çalışma alanında coğrafi konumlandırma için beş adet yer kontrol noktası tesis edilmiş ve 
eSurvey E100 GNSS alıcısı kullanılarak yer kontrol noktalarının koordinatları Ağ-RTK 

(CORS) yöntemi ile hesaplanmıştır.  

Mağaranın ölçümlerinde Stonex x300 lazer tarama cihazı kullanılmıştır. Her biri 5 megapiksel 

2 adet dahili kameraya sahip olan bu lazer tarama cihazının tarama hızı 40000 
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nokta/saniyedir. Görüş alanı yatay eksende 360 derece, düşey eksende 90 derecedir. 1.6 m-

300 m arasında algılama yeteneğine sahiptir (Stonex 2021). Mağara ölçümleri için 130 adet 

tarama istasyonu kullanılmıştır. Taramaların açısal çözünürlüğü 0.02 derecedir. Farklı 
istasyonlardan elde edilen nokta bulutları Faro Scene yazılımı kullanılarak işlenmiş ve 
mağaranın sayısal yüzey modeli üretilmiştir (Şekil 1). 

 

ġekil 1. Mağaraya ait sayısal yüzey modelinden örnek görüntüler 

Mağaranın bulunduğu çevrenin ve mağara dış yüzeyinin sayısal yüzey modeli ve nokta 

bulutunun üretilmesi için kullanılan yüksek çözünürlüklü düşey ve eğik görüntülerin elde 
edilmesinde DJI Phantom 4 Pro İHA cihazı kullanılmıştır. Uçuşlar manuel modda 
gerçekleştirilmiş olup uçuş yüksekliği değişkenlik göstermektedir. 121 adet düşey görüntü, 46 

adet eğik görüntü (kamera açısı 45 derece) elde edilmiştir. Elde edilen görüntülerin 
değerlendirilmesinde ve nokta bulutu ve sayısal yüzey modelinin üretilmesinde Bentley 
ContextCapture yazılımı kullanılmıştır. Sonuç olarak, farklı yöntemlerden elde edilen nokta 
bulutları Bentley Micro Station v8i yazılımı kullanılarak birleştirilmiştir. Böylece, mağaranın 
içi ve çevresi arasındaki ilişkileri gözlemlemek mümkün olmuştur (Şekil 2 ve Şekil 3). 
Mağara ve çevresinin sayısal yüzey modelinin ve sayısal haritasının hazırlanmasında Bentley 
Micro Station v8i yazılımı kullanılmış olup sayısal harita Şekil 4’te sunulmuştur. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 803



 

ġekil 2. Mağara çevresinin sayısal yüzey modeli 

 

ġekil 3. Mağara çevresinin sayısal yüzey modeli  
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ġekil 4. Mağara ve çevresinin sayısal haritası 

SONUÇLAR 

Bu çalışmanın temel katkıları ve sonuçları aşağıdaki gibidir: (i) Farklı ölçme yöntemlerinden 
elde edilen nokta bulutları kullanılarak mağara ve çevresinin sayısal haritası ve sayısal yüzey 
modeli üretilmiştir. (ii) Mağaranın içi ve çevresi arasındaki ilişkileri gözlemlemek mümkün 
olmuştur. (iii) Mağara ortamına ilişkin sayısal haritalar ve sayısal yüzey modeli, uzmanlara 

gelecek çalışmalar için önemli bir altlık oluşturacaktır. (iv) Elde edilen konumsal üç boyutlu 
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veriler gelecek planlamalar için ulusal veri tabanlarına (örneğin mağara veritabanı) dahil 

edilebilir ve coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı uygulamalarda kullanılma potansiyeli 
içermektedir.  
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ABSTRACT 

This work is a preliminary research of a project for the investigation of the effect of the 

fineness of glass powders on the physical and mechanical properties of cement-based mortars. 

Five different mortars, one reference mortar containing no glass powder and four mortars 

containing waste glass powder, were prepared with a constant water to binder ratio of 0.25, 

and binder to aggregate ratio of 1. The workability of mortars was maintained using a high 

range water reducing admixture. Green waste bottles were grounded into four different Blaine 

fineness using a ball mill. Waste glass powders with four different fineness were used to 

replace cement at ratio of  20% by mass in mortars. Unit weight and compressive strength 

tests were performed on the fresh and hardened state, respectively. Compressive strength tests 

were performed on humid oven-cured samples at 60 °C for curing durations of 2 h or 24 h. 
Regardless of the curing duration, substitution of cement with glass powder decreased 

compressive strength, but reduction in strength was observed to be lower in 24 h cured 

samples. A strong positive relationship was found between Blaine fineness of glass powder 

and compressive strength of mortars. With the increase of Blaine fineness of glass powders 

from 1950 cm2/g to 4250 cm2/g, and oven curing duration from 2 h to 24 h, compressive 

strengths increased up to 87.3% and 29.7% for mortars containing glass powder, respectively. 

In addition, a reduction in the unit weight of fresh mortars was observed with replacement of 

cement with glass powder. The experimental results demonstrated that the fineness of glass 

powder and curing duration have a great importance on the compressive strength of oven 

cured mortars. 

Keywords: Glass powder, Blaine fineness, cement replacement, compressive strength 
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Today, concrete is one of the important and common building materials used in several 

applications worldwide [1]. However, Portland cement produces high amount of CO2 owing 

to its manufacturing process. To overcome this problem, attempts to reduce cement  usage has 

become popular. One such a way is use of pozzolans or supplementary cementitious materials 

instead of cement [2]. Thus, reduction in cement content would reduce the environmental 

impact of the concrete produced. On the other hand, several technical benefits can be obtained 

using pozzolans in the production of concrete. 

Glass powder  not only contains high amount of SiO2,  but it is also an amorphous material. 

These properties makes it a suitable pozzolan in a powder form. There have been several 

studies on the use of glass powder as a cementitious material in the literature [3]–[5]. The 

properties of glass powder influence the physical and mechanical properties of cement-based 

composite produced. One of the important properties of glass powder is its fineness when it is 

used as a cement replacement material.  Shi et al. [6] reported increase in the pozzolanic 

activity of glass powders with the increase of their fineness. In addition, higher compressive 

strengths were obtained in ambient cured samples containing glass powder with an average 

particle size of 17 µm than those of with 70 µm [7]. 

This study investigated effect of fineness of glass powder on some physical and mechanical 

properties of cement-based mortars. A reference mixture with no glass powder and four 

mixtures in which cement was substituted 20% of glass powder with different fineness were 

prepared. All mixtures has a  constant water to binder ratio of 0.25, and binder to aggregate 

ratio of 1. The unit weight and compressive strength tests were performed on the fresh and 

hardened state, respectively. The compressive strength samples were determined on humid 

oven-cured samples at 60 °C for curing durations of 2 h or 24 h. 

EXPERIMENTAL STUDY 

An ordinary Portland cement, CEM I 42.5 R complying with TS EN 197-1 [8] was used. The 

specific gravity and Blaine fineness of the cement were 3500 cm2/g and 3.08, respectively. 

Table 1 provides the oxide composition of the cement determined with x-ray fluorescence 

spectroscopy (XRF). The physical and mechanical properties of the cement used is provided 

in Table 2. 

Glass powders were obtained by grinding green waste glass bottles to four different fineness. 

Fineness of glass powders measured with a Blaine apparatus in accordance with ASTM  C204 

[9]. The Blaine fineness of glass powders were 1950, 3100, 3850, and 4200 cm2/g. The 

specific gravity of glass powders were 2.56, 2.57, 2.58, and 2.58 with increasing Blaine 

fineness Table 1 presents the oxide composition of the glass powders determined using XRF. 

Crushed limestone with a specific gravity of 2.66 was used as fine aggregate. The aggregates 

were obtained from a local market. The water absorption of aggregates was 1.4 %. The 

grading of aggregates used was ideal according to ASTM C33 [10].  
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Tap water was used for the production of mortars. A superplasticizer based on polycarboxylic 

ether, which is considered as a high range water reducing admixture, was used. The admixture 

used complies the ASTM C 494 specifications [11]. 

 

Table 1. Oxide composition of cement and glass powder 

Oxide (%) SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

Cement  18.4 5.4 3.2 61.8 2.4 3.5 1.13 0.21 

Glass powder 73.6 1.6 0.5 8.7 2.8 - 13.35 0.02 

 

Table 2. Physical and mechanical properties of the cement used. 
Specific 
surface 
(cm2/g) 

Specific 
Gravity 

Setting time 
(min) 

Volume 
expansion 

(mm) 

Compressive strength 
(MPa) 

Initial Final 2d 7d 28d 

3500 3.08 165 235 1 32.8 45 54.4 

 

Aggregate-cement and water-cement ratio were kept 1.0 and 0.25 respectively. A total of five 

mixtures prepared. One of these mixtures is the Reference containing no glass powder, and 

cement was replaced with 20% of different fineness of glass powder for the remaining four 

mixtures. For the determination of compressive strength, three cubic samples with a 50 mm 

side were casted. The  fresh unit weight of mortars were measured before casting. After 

casting, moulds were kept for 5 h at room temperature, then moulds were put in a humid 

oven. The temperature of the oven was 21±2 °C at the beginning. By turning on the oven, it 
reached to 60 °C in about one hour.  Then samples were exposed to humid oven curing 2 h or 
24 h. After the curing period, samples were removed from the oven, and gradually cooled in 2 

h. Compressive strength tests were performed on these cooled samples according to ASTM 

C109 [12]. 

 

Table 3. Mixture proportions 

Mixture 
Cement 

(g) 
Glass Powder  

(g) 
Aggregate  

(g) 
Water  

(g) 
Superplasticizer           

(g) 

Reference 100 - 100 25 0.8 
GP-1 80 20 100 25 0.8 
GP-2 80 20 100 25 0.8 
GP-3 80 20 100 25 0.8 
GP-4 80 20 100 25 0.8 
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RESULTS and DISCUSSIONS 

Fresh Unit Weight 

Figure 1 shows the fresh unit weight of mortars containing no glass powder and containing 

glass powder with different fineness.  As clearly seen from the figure, there is a slight 

decrease in fresh unit weight of mortars with the incorporation of glass powder. The 

reductions in the unit weight of mortars were about 3.5%, 4.4%, 5.5%, and 6.3% for GP1, 

GP2, GP3, and GP4, respectively. This result was expected since the density of cement is 

about 20% higher than glass powder. In addition, a minor decrease in the unit weight of 

mortars observed which is about 3.0% between GP1 and GP4 observed with the increase of 

the fineness of glass.  

 
 

 
Figure 1. Fresh unit weight of mortars produced. 

 

Compressive Strength 

Figure 2 illustrates the effect of curing duration on the compressive strengths of mortars 

containing no glass powder and glass powder with different fineness. Reference mortars 

containing no glass powder exhibited highest compressive strength for both curing durations. 

With the incorporation of glass powder with different fineness, compressive strengths of 

samples decreased markedly. The compressive strengths of GP1, GP2, GP3, and GP4 were 

52.5%, 69.0%, 84.9%, and 86.4% lower than the reference mixture for the 2 h curing duration 

at 60 °C, respectively. In addition, the compressive strengths of GP1, GP2, GP3, and GP4 
were 50.0%, 73.2%, 91.4%, and 96.3% lower than the reference mixture for the 24 h curing 

duration at 60 °C, respectively. Overall, these results indicate that the negative effect of glass 
powder incorporation on compressive strength were lower for 24 h curing duration. 
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Figure 2. Effect of curing duration on the compressive strengths of mortars containing no 

glass powder and glass powder with different fineness. 

 

An explicit increase in the compressive strengths of mortars was obtained with the increase of 

curing duration from 2 h to 24 h. With the increase of the curing duration from 2h to 24 h, the 

highest strength increase was obtained in the GP4 having the finest glass powder, while the 

least strength increase was obtained in the GP1 having the coarsest glass powder. The 

increase in the compressive strength of mortars with increasing curing duration was about 

16.4%, 10.8%, 23.6%, 25.4%, and 29.7% for Reference, GP1, GP2, GP3, and GP4, 

respectively. These results confirms the positive effect of glass powder fineness on the 

compressive strength, consistent with prior literature [6], [7]. 

Relation Between Compressive Strength and Blaine Fineness of Glass Powder 

Figure 3 presents the relation between compressive strength and Blaine fineness of glass 

powder for the curing durations of 2 h and 24 h at 60 °C. As can be clearly seen from the 
figure, there is a significant positive correlation between compressive strength and Blaine 

fineness of glass powder. Regardless of curing duration, the compressive strengths of mortars 

containing glass powder were increased with the increase of Blaine fineness of glass powder. 

In addition,  the correlation between strength and fineness exhibited different behaviors for 

curing durations of 2 h and 24 h at 60 °C.  With the increase of Blaine fineness of glass 

powders from 1000 cm2/g to 4500 cm2/g, the compressive strength of mortars increased 20% 

and 30% for the curing duration of 2 h and 24 h at 60 °C, respectively. The relation between 
compressive strength and Blaine fineness of glass powder was more affective for the curing 

duration 24 h at 60 °C. These finding provide additional evidence for the positive effect of 
fineness of glass powder at high temperature curing.  
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Figure 3. Relation between compressive strength of mortars and Blaine fineness of glass 

powder used for curing durations of 2h and 24 at 60 °C. 

 

CONCLUSIONS 

The following conclusions were derived based on the results reported in this study: 

 Fresh unit weight of the mortars decreased with the substation of cement with glass 

powder.  

 Compressive strength of mortars increased with the increase of curing duration from 

2h to 24 for all mortars. 

 The reduction in compressive strength of mortars with the replacement of cement with 

glass powder decreased with increasing curing duration. 

 The negative effect of glass powder on compressive strength decreased with 

increasing glass powder fineness. 

 A strong direct relation obtained between compressive strength and Blaine fineness of 

glass powders for each curing durations. 
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ÖZET 

Donanım tanımlama dili kullanarak, mikroişlemci gibi karmaşık devreleri yazılımsal olarak 
tasarlamak kolay hale gelmiştir. Tasarımları deneyip görmek için de Sahada Programlanabilir 
Kapı Dizileri (Field Programmable Gate Array-FPGA) gibi tekrar programlanabilir tümleşik 
devre kartları geliştirilmiştir.  

Tasarlanan bir mikroişlemci FPGA kartlarına yüklenebilir ve FPGA kartları üzerinde 
çalıştırılabilir. Mikroişlemciyi bu şekilde somutlaştırmak, eğitim ortamında mikroişlemcinin 
yapısının ve çalışmasının daha iyi anlaşılmasını sağlar.  

Bu çalışmada tasarlanan mikroişlemci, CISC işlemci mimarisi ve Von-Neumann bellek yapısı 
modelindedir. Tek Çevrim, 16-bit veri yolu ve 12-bit adres yoluna sahiptir. Her bir komut 16-

bit kelime uzunluğuna sahiptir. Hem lojik komutları hem de saklama ve yer değiştirme 
komutlarını yürütebilmektedir. Bu mikroişlemci, Morris Mano’ nun 16-Bitlik mikroişlemcisi 
temel alınarak Quartus uygulaması üzerinde VHDL yazılım dili kullanılarak tasarlanmıştır. 
Tasarlanan mikroişlemci, ModelSim uygulamasında simule edilmiş ve Intel (Altera) 
firmasının ürettiği DE0 Nano FPGA kartı üzerinde çalıştırılmıştır. Tasarlanan sistem 
gerçeklenmiş ve doğrulaması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: CPU, Mikroişlemci, CISC, Mikrobilgisayar, FPGA, VHDL, SoC 
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By using hardware description language, it has become easy to design complex circuits such 

as microprocessors in software. In order to try and see the designs, reprogrammable integrated 

circuit boards such as Field Programmable Gate Array (FPGA) have been developed.  

A designed microprocessor can be installed on FPGA cards and run on FPGA cards. To 

embody the microprocessor in this way, it provides a better understanding of the structure and 

operation of the microprocessor in the educational environment.  

The microprocessor designed in this study, is CISC is in the model of the processor 

architecture and the Von-Neumann memory structure. It is Single Cycle, It has a 16-bit bus 

and a 12-bit address bus. Each instruction has a 16-bit word length. It can execute both logic 

commands as well as storage and relocation commands. Morris Mano's 16-bit microprocessor 

was designed on the Quartus application using VHDL software language. The designed 

microprocessor is simulated in ModelSim application and it was run on the DE0 Nano FPGA 

board produced by Intel (Altera). The microprocessor is in the CISC processor architecture, 

the Von-Neumann memory structure model. The designed system has been implemented and 

verified. 

Keywords: CPU, Microprocessor, CISC, Microcomputer, FPGA, VHDL, SoC 

GİRİŞ 

Elektronik devre tasarımlarının karmaşıklığı yeni tasarım metotlarının geliştirilmesini 
hızlandırmıştır. Elektronik devrelerin tasarlanmasında; kağıt üzerinde tasarlanma, baskı ve 
lehimleme işlemleri gibi geleneksel yöntemler yerini tasarımı dijital ortamda deneme, 

düzeltme, uygulama ve sentezleme yapılabilen esnek yöntemlere bırakmıştır (Bezerra & 

Gough, 2000). 

Dijital tasarım ortamları için FPGA’ler geliştirilerek tasarımcılara düşük maliyet ve esneklik 
sağlanmıştır. FPGA’ler fazla sayıda programlanabilir mantık blokları ve bu bloklar arasında 
paralel bağlantılardan oluşan sayısal devrelerdir. Bir FPGA yapılandırıldığında, tasarıma özgü 
bir donanım uygulamasını oluşturacak şekilde bağlanır. FPGA’in yeniden programlanması 
gerekiyorsa, yapılandırma verileri tekrar tekrar silinebilir ve programlanabilir (Sağlam & 
Kaçar, 2019). Şekil 1’de FPGA’in genel yapısı (Ölmez, 2012, s. 17) yer almaktadır. 

 
Şekil 1. Temel FPGA yapısı 
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FPGA’lerin kullanım alanı oldukça geniştir. Uzay, savunma, havacılık, otomotiv, 
kablolu/kablosuz iletişim, tv/radyo yayıncılığı, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri, 
bilgisayar, veri depolama, tıbbi elektronik, test/ölçüm gibi birçok endüstri alanında 
kullanılmaktadır (Sarıtaş & Karataş, 2013). 

Teknolojinin hızlı gelişmesi tasarımcıları da daha hızlı sistemler geliştirmeye yöneltmiştir. 
FPGA'ler, gerçek zamanlı devrelerin yeniden yapılandırılabilir olması gibi avantajları 
nedeniyle, FPGA tabanlı bir mikroişlemciyi esnek, programlanabilir ve güvenilir kılar. Ayrıca 
karmaşık elektronik tasarımların prototip hale getirilmesini kolaylaştırırlar  (Ayeh vd., 2008). 

FPGA’ler üzerinde HDL dillerinden (VHDL, Verilog) biri ile kodlama yapılarak kütüphaneler 
oluşturulabilir, mantık blokları ve ara bağlantılar oluşturulabilir, çeşitli çözümler için özgün 
tasarımlar modellenebilir.  

VHDL, öğrenilmesi zor ve karmaşık sistemlerin tasarımına uygun üst düzey bir dildir. Ayrıca 
bu dil, kullanıcıların karmaşık veri türleri oluşturmasına olanak sağlar. Yeni kütüphane 
oluşturma ve kütüphane yönetimine VHDL dilinde izin verilmektedir. VHDL dilinin 
kullanılmasının temel nedeni; kütüphane ve paket, blok, fonksiyon, prosedür ve bileşen vb. 

gibi özel bir yapı oluşturulabilmesi, tasarımı daha basit ve kolay yönetilebilir hale 
getirmesidir. Ayrıca bu yapıların kullanılması taşınabilir ve tekrar kullanılabilir tasarımlar 
sağlar (Sağlam & Kaçar, 2019). 

FPGA ile birçok bilgisayarın sahip olduğu basit ama eksiksiz bir işlemci, bellek hiyerarşisi ve 
minimum giriş/çıkış yolları gibi temel bileşenlerden oluşan bir sistem geliştirilebilir. 
Tasarımcı dijital ortamda gerçek bir test ortamını oluşturabilir ve araştırma ihtiyacına özgü bir 
işlemci mimarisi modelleyebilir (Jadhav & Bhoyar, 2013). 

Literatürde FPGA ile tasarlanan çeşitli mikroişlemci yapıları mevcuttur. “Simulation and 
FPGA Implementation of a Simple Computer” isimli çalışmada, 9 adet farklı bitlerden 
yazmaçlar, 1024x16-bitlik bellek ve ALU başta olmak üzere çeşitli çevre birimlerinden 
oluşan 16-bitlik bir mikroişlemci Xilinx Spartan 3 FPGA kartı üzerinde oluşturulmuştur.  
Ortalama bağlantı gecikmesi 6.357 ns, maksimum pin gecikmesi 12.054 ns, maksimum 
çalışma frekansı 73.465 MHz ulaşılmıştır (Al-Aubidy vd., 2005). “FPGA Implementation of 

an 8-bit Simple Processor” isimli çalışmada, VHDL dili kullanılarak tasarlanan FPGA tabanlı 
8 bitlik mikroişlemci de, temel olarak 4 adet 4 bitlik yazmaç, 8 bitlik kelimelerden oluşan 16 
kelimelik bir bellek, bir kontrol birimi ve bir aritmetik mantık biriminden (ALU) 
oluşmaktadır. Xilinx Spartan 3 xc3s200FT256 FPGA kartı üzerinde uygulanmış, minimum 
10.486 ns periyotla maksimum 95.364 MHz frekansa ulaşılmıştır (Ayeh vd., 2008).  “MIB-16 

FPGA Based Design and Implementation of a 16-Bit Microprocessor for Educational Use” 
isimli çalışmada,  VHDL dili kullanılarak FPGA tabanlı 16 bitlik bir mikroişlemci 
tasarlanmıştır. Bu işlemci de 16 adet genel amaçlı yazmaç, program sayacı (Program Counter-
PC), 3 bitlik durum yazmacı ve diğer alt birimler ile 16 bit kelime kapasiteli harici bir 
bellekten oluşmaktadır. Xilinx Spartan-3 FPGA kartı üzerinde tasarlanan mikroişlemcinin 
performansı aritmetik ve mantık işlemleri için 3 MHz, yükleme ve depolama işlemleri için 1.5 
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MHz, hızlı yükleme ve depolama işlemleri için 2.3 MHz olarak belirtilmiştir (Alaer vd., 

2008). “FPGA Kullanarak 16 Bitlik Mikroişlemci Tasarımı” isimli tez çalışmasında 
tasarlanan mikroişlemci, 16 bitlik veri yolu, akümülatör, 8 adet genel amaçlı yazmaç olmak 
üzere farklı yapılarda diğer yazmaçlar, 8 KB bellekten oluşmaktadır. Bazı yapıları hazır 
modüller kullanılmış ihtiyaca göre yeniden uyarlanarak kullanılmıştır. Xilinx Spartan 3E 

FPGA kartı üzerinde VHDL dili ile oluşturulan işlemci, 65.95 MHz maksimum çalışma 
frekansına sahiptir. (Öztürk & Sedef, 2010).  

Bu çalışmada; Morris Mano’nun Bilgisayar Sistemi Mimarisi (Üçüncü baskı) kitabının 
beşinci bölümünde anlatılan işlemci modeli temel alınmıştır. Literatürde Mano’nun tasarımını 
temel alan benzer çalışmalar incelenmiş fakat tüm tasarımı eksiksiz içeren çalışmanın 
yapılmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma ile temel alınan Morris Mano’nun 16 bitlik 

mikroişlemci modelini, eksiksiz bir şekilde FPGA üzerinde VHDL yazılım dili kullanarak 

tasarlamak ve gerçeklemektir. Eğitim ortamında da kullanılabilen ve geliştirmeye açık hem 
yazılımsal hem de donanımsal bir içerik sunmaktır. Buradan hareketle “Mano’s Micro” isimli 
örnek bir çalışma da (Narasimhamurthi, t.y.) incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Mikroişlemci, CISC işlemci mimarisi, Von-Neumann bellek yapısı modelindedir. 
Mikroişlemcide bütün komutlar tek saat çevriminde (single cycle) ve saat darbesinin yükselen 
kenarında işlem görür. 16 bit veri yolu ve 12 bit adres yoluna sahiptir. Sekiz adet kaydedici 
bulunur. Her bir komut 16 bit kelime uzunluğuna sahiptir. Mikroişlemci, tanımlanan lojik 
komutlar ile saklama ve yer değiştirme komutlarını yürütebilmektedir. Mikroişlemcinin 
yürüteceği işlemler için 16 bit veri yolu, 12 bit adres yoluna sahip 212 =4096 word x 16 bit 

kapasiteli RAM eklenmiştir. Tasarım için Intel (Altera) FPGA kartları için geliştirme 
platformu olan Quartus II 10.1 sp1 Standard Edition kullanılmıştır. Çalışmaların test edilmesi 
ve simülasyon çalışmaları için ise Modelsim Altera 6.6d (Quartus II 10.1 sp1) Starter Edition 
kullanılmıştır. Tasarlanan sistemin gerçeklemesi ve doğrulaması yapılmıştır. 

Tasarlanan Mikroişlemcinin Özellikleri 

Mimari Yapısı 

Tasarımı yapılan 16 bitlik mikroişlemci, dört adet giriş portu ve dokuz adet çıkış portuna 
sahiptir. Mikroişlemci yine kendi içinde üç alt birimden oluşur. Bunlar zamanlayıcı birimi 
(timer), kontrol birimi (controller) ve kaydedicilerin, ALU ve hafızanın bulunduğu tanımlama 
(structure) biriminden oluşur.  Şekil 2.’de tasarım gösterilmiştir. Bu alt birimler de kendi 

içlerinde çeşitli alt birimlerden meydana gelmektedir. 
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Şekil 2. 16-Bitlik mikroişlemcinin mimari görünümü 

 

Kaydediciler (Registers) 

Mikroişlemcide toplam 8 adet kaydedici bulunmaktadır. Tablo 1.’de tanımlı kaydediciler 
açıklamalarıyla birlikte gösterilmiştir (Mano, 1993, ss. 128-129).  

Tablo 1. Kaydediciler  

 
 

Veri Yolu  

AC hariç kaydedicilerin girişleri veri yoluna bağlanır. AC, girişini ALU'dan alır. Bu 

kaydedicilerin her biri LD, INR ve CLR kontrol hatlarına bağlıdır. LD, verileri kaydediciye 
yükleyecek, INR kaydedicisi artıracak ve CLR kaydediciyi temizleyecektir. Şekil 3.’de 
mikroişlemcinin genel veri yolu yapısı gösterilmiştir (Mano, 1993, s. 130). 
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Şekil 3. Genel veri yolu yapısı 

 

Komut Seti (Instruction Set) 

Tasarlanan mikroişlemcinin tüm komut seti Tablo 2.’de (Mano, 1993, s. 133) listelenmiştir.  

Tablo 2. Komut seti 
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BULGULAR 

Tasarlanan Mikroişlemcinin Programlanması 

Tasarlanan 16 bitlik mikroişlemci için 4096 x 16-bitlik RAM tanımlıdır. Bu RAM içerisinde 
hem veri hem de program kodları bulunmaktadır. Tasarlanan 16 bitlik mikroişlemci örnek 
program ile çalışması test edilmiştir.  

Program Kodları 

X ve Y bellek adreslerinde tanımlı dolaylı adresleme içeren iki sayıyı toplayan ve sonucu 
gösteren programın bellek kodları;  

0 => "1010000000000100",-- LDA X (A004) indirect adres  

1 => "1001000000000101",-- ADD Y (9005) indirect adres    

2 => "1111010000000000",-- OUT (F400)  

3 => "0111000000000001",-- HLT (7001) 

4 => "0000000000000110",--  X    $6  

5 => "0000000000000111",--  Y    $7  

6 => "0000000000001100",--  (DEC 12) 

7 => "0000000000000100",--  (DEC 4) 

Simülasyon Sonucu 

Şekil 4.’de görüldüğü gibi sağa kaydırma, elde silme ve sola kaydırma işlemi sonucu başarılı 
bir şekilde doğrulanmıştır. Bu programın ortalama çalışma süresi 2 ns’dir. 

 
Şekil 4. Programın Modelsim simülasyon sonucu 

 

FPGA Üzerinde Gerçekleme  

Örnek program FPGA üzerinde çalıştırılmıştır. Elde edilen sonuç, Şekil 5’de görülmektedir. 
FPGA kartının çıkış birimi olarak 8 bitlik led paneli vardır. Şekil 5’deki resme göre FPGA 
kartının led panelinin en sağdaki 0. ledi 0. bit olarak tanımlanmıştır. Buna göre incelendiği 
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zaman 4. led yanmış ve sonuç 24=16 olarak, FPGA kartında da başarılı bir şekilde 
gözlenmiştir.  

 
Şekil 5. Program gerçekleme sonucu 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Referans alınan “Mano’s Micro” çalışmasında [10] ALU komutları arasında sadece AND ve 
ADD komutları tanımlıdır. Bu çalışma ile Morris Mano’nun temel alınan modeline göre eksik 

kalan komutlardan; tersleme için COM/CMA, sağa kaydırma için CIR, sola kaydırma için 
CIL, veri girişi için INP, eldenin sıfırlanması için CLE, eldenin tersini almak için CME, 
dallanma komutları için SPA SNA, SZA, SZE, mikroişlemcide işlemleri durdurmak için 
HLT, kesme komutları için ise SKI SKO, ION, IOF eklenmiş ve komut seti tamamlanmıştır. 
Eldeli komut işlemlerinin olmadığı, bu işlemlerin yapılabilmesi için ilave Flip-Flop ve 

sinyaller de eklenmiştir. Ayrıca Morris Mano ve “Mano’s Micro” çalışmasından farklı olarak 
16 bit INPUT ve OUTPUT kaydedicisi eklenmiş ve gerekli düzenlemeleri yapılmıştır. Daha 
işlevsel olması için ilgili çalışmada kullanılan Harvard Bellek modeli yerine Von-Neumann 

bellek modeli kullanılmıştır.  

Çalışmanın amacına uygun olarak Morris Mano’nun anlattığı 16 bitlik mikroişlemcisi, 
eksiksiz bir şekilde VHDL yazılım dilini kullanarak tasarlanmıştır. Simülasyon çalışmaları ile 
doğruluğu test edilmiş ve FPGA üzerinde de başarılı bir şekilde çalıştırılmıştır. VHDL dili 
kullanarak fonksiyonel hale getirilen bu mikroişlemci geliştirmeye açık hale getirilmiştir. 
Böylelikle eğitim ortamında teoride kalan mikroişlemciler hakkındaki edinimler 
somutlaştırılmış ve uygulanabilirliği sağlanmıştır. 

Çalışma geliştirilmeye açık olup, kullanılan mikroişlemcinin komut kümesi genişletilebilir, bit 
sayısı artırılabilir ve aynı mikroişlemciden birden fazla kullanılarak çoklu çekirdek yapısı elde 
edilebilir. Bellek yapısı daha da genişletilebilir. RAM için assembly dilinde program yazma 
editörü ayrıca geliştirilebilir.   
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ÖZET 

Cumhuriyet‟in ilanından itibaren Türk toplumunun modernleĢme ve Batı‟nın çağdaĢ 
toplumları ile aynı seviyeye eriĢilebilme hedefi; birçok yeniliği, geliĢimi ve değiĢimi de 
beraberinde getirmiĢtir. DeğiĢmeye baĢlayan toplumsal olgularla birlikte, geleneksel geniĢ aile 
yapısının yerini zamanla çekirdek aile yapısının alması, yaĢam alanlarının da yeni bir kimliğe 
doğru evrilmesine neden olmuĢtur. DeğiĢimlerin meydana getirdiği gereksinimlerdeki iĢlevsel 
ve estetik arayıĢlar, insanların yaĢadıkları çevreden beklentilerini de değiĢtirmiĢ ve bundan en 
fazla etkilenen yapılardan biri de konutlar olmuĢtur. ÇalıĢmanın amacı, dönemin geleneksel 
konut üzerindeki değiĢim ideolojisinin “evrilme” kavramına bağlı olarak inceleyerek Türk 
Evi‟nin Cumhuriyet dönemi modern konutuna doğru dönüĢümünü ortaya koymaktır. 

Bu kapsamda çalıĢmada, geleneksel ve modern olanın birlikte yaĢatılarak milli bir mimarinin 
oluĢabileceği görüĢünü ilke edinen Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan, Cumhuriyet 
dönemi modern Türk Evi‟nin yansıması olarak tanımlanabilecek Ahmed Ağaoğlu Konutu ele 

alınmıĢtır. Bu doğrultuda öncelikle yapılan literatür taramasıyla geleneksel Türk Evi 
özellikleri araĢtırılmıĢtır. Daha sonra Geleneksel Türk Evi‟nin Cumhuriyet dönemi modern 
Türk Evi‟ne evrilmesi; Türk Evi‟nin temel mekânsal öge ve özellikleri göz önünde 
bulundurularak konutun plana yönelik evrilmesi, cepheye yönelik evrilmesi ve bahçe-sokak 

ile evrilmesi Ģeklinde üç baĢlıkta değerlendirilmiĢtir. Fakat hem yapının günümüze 
ulaĢamaması, hem de literatürde konutun bahçe ve sokak düzenlemesine ait yeterli 
dokümanlara ulaĢılamaması sebebiyle çalıĢmada yapı, iĢlevsel ve mekânsal açıdan plana 
yönelik evrilmeler ve biçimsel açından cepheye yönelik evrilmeler olarak iki baĢlıkta 
incelenmiĢtir. 
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Sonuç olarak yüzyıllardır Türk aile yapısının özellikleri ile geleneksel koĢullarının etkisinde 
biçimleniĢ gösteren bir konut tipi olarak ifade edilen geleneksel Türk Evi‟nin, Ahmet Ağaoğlu 
Konutu‟nda bu özelliklerden evrilerek yerini evrensel estetik değerleri barındıran modern bir 
mimarlık anlayıĢına bıraktığı görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Türk Evi, Cumhuriyet Dönemi, Evrilme, Sedat Hakkı Eldem 

ABSTRACT 

Since the proclamation of the Republic, the aim of modernization of Turkish society and 

reaching the same level with the contemporary societies of the West has brought many 

innovations, developments and changes. Along with the changing social facts, the traditional 

extended family structure being replaced by the nuclear family structure over time has caused 

the living spaces to evolve towards a new identity. Functional and aesthetic pursuits in the 

needs created by the changes have also changed the expectations of people from the 

environment they live in, and one of the structures that has been most affected by this has 

been the residences. The aim of the study is to reveal the transformation of the Turkish House 

into the modern house of the Republican period by examining the ideology of change on the 

traditional house of the period depending on the concept of "evolution". 

In this context, Ahmed Ağaoğlu House, which can be defined as the reflection of the modern 

Turkish House of the Republican era, designed by Sedat Hakkı Eldem, who adopts the 
principle that a national architecture can be formed by keeping the traditional and the modern 

alive together, is discussed in this study. In this direction, first of all, traditional Turkish 

House features were investigated by literature review. Later, the evolution of the Traditional 

Turkish House into the modern Turkish House of the Republican period was evaluated under 

three headings as the evolution of the house towards the plan, its evolution towards the 

facade, and its evolution with a garden-street, taking into account the basic spatial elements 

and characteristics of the Turkish House. However, due to the fact that the building has not 

survived to the present day and that sufficient documents regarding the garden and street 

arrangement of the house can not be reached in the literature, the building has been examined 

in two headings as the evolutions towards the plan in functional and spatial terms and the 

evolutions towards the facade in terms of form. 

As a result, it has been seen that the traditional Turkish House, which has been expressed as a 

house type that has been shaped under the influence of the characteristics of the Turkish 

family structure and traditional conditions for centuries, has evolved from these features in the 

Ahmet Ağaoğlu House and left its place to an architectural understanding that adopts the 
principles of modern architecture and contains universal aesthetic values. 

Keywords: Turkish House, Republican Era, Evolution, Sedat Hakkı Eldem 
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GĠRĠġ 

Cumhuriyetle birlikte, Türk toplumunun çağdaĢ bir millet olma (Osmay, 1998) ve Batı‟nın 
çağdaĢ toplumları ile aynı seviyeye eriĢilebilme hedefi; birçok yeniliği, farklılığı ve değiĢimi 
de beraberinde getirmiĢtir. Dönemle birlikte yaĢanan geliĢim ve dönüĢüm süreci, sosyo-

ekonomik, kültürel, hukuksal ve siyasal gibi çeĢitli alanlarda ve hedeflenen projeler 

doğrultusunda gerçekleĢmiĢtir (Bozdoğan, 2002). Cumhuriyetin ilanıyla baĢlayan bu süreç, 
tüm alanlarda olduğu gibi mimarlıkta da etkili olmuĢ ve aynı zamanda Avrupa‟da etkili olan 
mimari akım ve yaklaĢımlar Türkiye‟de de mimarlık alanında uygulanmaya baĢlanmıĢtır 
(Okuyucu, 2019). Bu doğrultuda modern mimarlığın klasik dönemi olarak adlandırılan 
uluslararası üslup Türkiye‟de de etkisini göstermeye baĢlamıĢtır. 

Modern mimarlığın ideallerini benimseyen uluslararası üslubun amacı, evrensel estetik 

değerler içeren daimi bir mimarlık anlayıĢı sunmak olmuĢtur. Tasarımda akılcılığı ön planda 
tutmak, strüktürü bir ön sistemin kurallarına göre oluĢturmak, doğa ile bütünleĢmeden yapıyı 
doğadan soyutlanmıĢ bir estetik obje ve insan yaratıcılığının bir ifadesi olarak görmek, 
tasarımda kurallarla çalıĢmak, yalın güzelliği yaratan düzgün, klasik, statik ve geometrik 
biçimler ile mükemmel oranlar aramak baĢlıca nitelikleridir (Birol, 2006, s. 12). Batı 
kültürünün bir göstergesi olarak etkilenilen modern mimari, Türkiye‟deki adıyla “yeni 
mimarlık”; Osmanlı canlandırmacılığının terk edildiği ve Osmanlı, Ġslam ve Doğu kökenli 
kültürlerden, modern ve laik bir topluma geçiĢin tamamlayıcısı olarak beliren modern bir 
hareket olarak görülmüĢtür (Batur 1998). Bu hareket; yeni malzeme ve yapım tekniklerinin 
uygulandığı, daha hızlı ve maliyeti az çözümler getiren, süsten uzak, mimarlığı planda geliĢim 
göstermesi gereken bir mekan sanatı olarak değerlendiren bir yaklaĢım benimsemiĢtir (Alsaç, 

1976). 

Dönem içerisinde benimsenen, mimarlıkta uluslararası üslupla birlikte farklı dönemlerde 
ulusal mimarlığa da yönelinmiĢtir. Buna bağlı olarak süreç içerisindeki değiĢmeler, geliĢmeler 
ve farklı mimari akımlar, mimari yapıtlardaki biçimleniĢin de farklılaĢmasına neden olmuĢtur. 
Bu değiĢim ve farklı akımların etkileri ise en çok konut mimarisine yansımıĢtır (Bozdoğan, 

2002). Cumhuriyetin beraberinde getirdiği sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal düzen ile 
düzenlemelere bağlı olarak değiĢim gösteren konut mimarisinde, yeni yapı malzemeleri 
üretime katılmıĢ; plan Ģemaları ile üretim biçimleri etkilenmiĢ ve dönüĢüm göstermiĢtir 
(Alsaç, 1976). Özellikle değiĢen sosyal yapıya bağlı olarak dönüĢüm gösteren Türk aile 
yapısının yaĢam biçimi, konut iç mekanlarındaki modern yaklaĢımı arttırmıĢ; konutun bahçe 
ve sokakla olan iliĢkisini de değiĢtirmiĢtir.  

Geleneksel Türk Evi‟nde konut-bahçe-sokak iliĢkisi; konutun içi ve dıĢı olmak üzere iki farklı 
çevre olarak değerlendirilmiĢtir. Plan Ģemasına bağlı olarak iç ve dıĢ çevre arasında güçlü bir 
bağın bulunması (Burkut, 2014); iç mekan kurgularının gelenek, görenek, kültür, değiĢen 
yaĢama Ģekli ve toplumsal inançlar gibi nedenlerle değiĢiklik ve geliĢim gösterirken, içe 
dönük biçimleniĢ gösteren geleneksel konutun dıĢarıyla etkileĢim kurmasını gerektirmiĢ 
(Özel, 2019) ve bu etkileĢim doğrultusunda konutun içi ve dıĢı karĢılıklı olarak geliĢim ve 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 826



değiĢim göstermiĢtir. Bütün bu geliĢim ve değiĢim sürecinin sonucunda; var olan geleneksel 
konut mimarisi, yani Türk Evi; zamanla modern konut mimarisine evrilmiĢtir.   

Ülkenin gerektirdiği koĢullar neticesinde tartıĢılan modern mimarlıkla birlikte Türk Evi‟nin 
öncüsü, modernist tasarım ögelerini içselleĢtirmenin onları yerlileĢtirmekten geçtiğini savunan 
Sedad Hakkı Eldem olmuĢtur (Tanyeli, 2001). Eldem, farklı özelliklere sahip olan Osmanlı 
Evi‟ne Türk karakteri vererek tek bir tanım altında Türk Evi‟ne dönüĢtürmüĢ; Türk Evi‟ni 
tarihsel bir süreklilikle geçmiĢ geleneklerinden de koparmayarak Ģekillendirmeye çalıĢmıĢtır. 
Böylece geleneksel Türk Evi‟nin yeni mimariye de uygun Ģekilde modern Türk Evi‟ne 
evrilmesini amaçlamıĢtır (Korkmaz, 2008).  

Dönem boyunca Türk Evi gibi birçok alanda da kendini gösteren “modern” ve “asri” 
kelimeleri, dönemin değiĢim ideolojisinin sembolü olmuĢ ve her alanda olduğu gibi mekanları 
çağdaĢ boyutta tanımlamak için sıkça kullanılmıĢtır (Okuyucu, 2019, s. 88). Cumhuriyet 

dönemi boyunca çeĢitli alanlarda görülen değiĢim ideolojisi; “değiĢim” ve “dönüĢüm” gibi 
kavramların yanında “evrilme” kavramını da barındırmaktadır. Türk Dil Kurumu‟na (2021) 
göre; bir biçimden baĢka bir biçime doğal olarak dönmek Ģeklinde ifade edilen “evrilme” 
kavramı, dönemin getirdiği değiĢim ideolojilerini de yansıtmaktadır.  

Bu doğrultuda çalıĢma kapsamında geleneksel Türk Evi‟nin Cumhuriyet dönemi modern Türk 
Evi‟ne evrilmesi; ilk aĢamada Türk Evi‟nin temel olarak sofa, odalar ve avludan oluĢtuğu 
(Kömürcüoğlu, 1996) göz önünde bulundurularak, konutun kendi içinde evrilmesi (plan ve 
cephe) ve konutun bahçe-sokak (avlu) ile evrilmesi Ģeklinde iki baĢlıkta araĢtırılmıĢtır. Ġkinci 
aĢamada ise Eldem‟in Cumhuriyet dönemi modern Türk Evi olarak tanımlanabilecek Prof. 
Ahmed Ağaoğlu Konutu bu parametreler doğrultusunda değerlendirilmiĢtir. Böylece dönemin 
geleneksel konut üzerindeki değiĢim ideolojisi, “evrilme” kavramına bağlı olarak Cumhuriyet 
dönemi modern konutuna doğru değerlendirilmiĢtir. 

GELENEKSEL TÜRK EVĠ’NĠN CUMHURĠYET DÖNEMĠ MODERN TÜRK EVĠ’NE 

EVRĠLMESĠ  

Geleneksel Türk Evi, asırlardır Türk insanının gereksinmelerini karĢılayan ve bu 
gereksinmeler doğrultusunda Türk aile yapısının kültür ve törelerine bağlı olarak plan 
özellikleri ve biçimleniĢ gösteren bir konut tipi olarak ifade edilmektedir (Kuban, 1976). 

Konutlar; bireylerin fiziksel ve psikolojik gereksinmelerinin yanında, bulundukları toplumun 
sosyal, ekonomik ve kültürel kimliğini de yansıtacak Ģekilde biçimlenmiĢlerdir (Ertürk vd., 
1992). Buna bağlı olarak; Cumhuriyetle birlikte değiĢmeye baĢlayan toplumsal olgular ve 
geleneksel geniĢ aile yapısının yerini zamanla çekirdek aile yapısına bırakması, yaĢam 
alanlarının da yeni bir kimliğe doğru evrilmesini beraberinde getirmiĢtir.  

Geleneksel Türk Evi’nin Kendi Ġçinde Evrilmesi 

Geleneksel Türk Evleri, genellikle zemin ve ikinci katlarıyla iki katlı bir mimari düzenden 
oluĢmaktadır. Zemin kat çoğu zaman dıĢa kapalı olup; birçok konutta mutfak, hayvan 
barınağı, depolama ve tuvaletten meydana gelmektedir. Konutun yaĢam alanı olarak ikinci kat 
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kullanılmakta; bazı yapılarda ise zemin ile ikinci kat arasında daha alçak yüksekliğe sahip ara 
bir kat konumlandırılmaktadır. Konutun ana mekansal ögelerini ise ikinci katta bulunan 
odalar, sofa (oda grupları arası mekan) ve eyvan (odalar arası mekan) oluĢturmaktadır 
(Eldem, 1987; Göğebakan, 2015). 

Cumhuriyet‟in değiĢim ideolojisiyle ise Geleneksel Türk Evi birçok yönden evrilmeye 
baĢlamıĢtır. Bunun baĢlıca nedeni, toplumun birçok alanında olduğu gibi aile yapısında da 
değiĢiklikler meydana gelmesi ve sosyal yapıda aile biriminin küçülmesidir. Kadının 
toplumdaki yeri değiĢmiĢ ve çekirdek aile yapısına uygun hizmetçi, gelin, güvey, anne ve 
babanın bir arada yaĢamadığı modern bir aile düzeni kurulmaya baĢlanmıĢtır. Bu değiĢimler 
konutların küçülmesine, dıĢa dönükleĢmesine ve iç mekan iĢlevlerinin farklılaĢmasına neden 
olmuĢtur (Alsaç, 1976; Bertram, 1998; Bozdoğan, 2002). Buna bağlı olarak geleneksel 

konutların planları, mekanlar arasındaki iliĢkileri, cephe düzenleri gibi birçok açıdan 
evrilmeleri söz konusu olmuĢtur. 

Cumhuriyet dönemi modern Türk Evi, geleneksel konuttan farklı olarak çekirdek aile yapısına 
uygun ve modern toplumun ihtiyaçları doğrultusunda iĢlevlendirilmiĢtir. Geleneksel 
konutlarda tüm gereksinmelere cevap vererek bütün iĢlevleri karĢılayan “oda”lar; yerini 
“oturma odası”, “yemek odası”, “yatak odası”, “salon” gibi iĢlevlere bağlı kullanım sağlayan 
alanlara bırakmıĢtır. Böylece odalar iĢlevsel olarak ayrıĢmıĢ ve adını iĢlevlerinden alan mekan 
unsurlarına evrilmiĢtir (Alsaç, 1976; Ertürk ve KeleĢ, 1987; Okuyucu, 2019). Geleneksel 

konut yapılarında plan Ģemalarının oluĢumunu belirleyen “sofa”lar ise yerini “koridor” ve 
“hol” gibi alanlara bırakmıĢtır (Okuyucu, 2019). GeniĢ aile yapılarında ailelerin ortak 
toplanma alanı olarak kullanılan sofalar, aile yapısının küçülmesiyle ve oturma eylemi için 
ayrı iĢlev gören bir mekan unsurunun da oluĢmasıyla küçülmüĢtür. Bunun yerine geleneksel 
konutta tüm odaların açıldığı tek mekan olan sofaların yerini, gece ve gündüz holü fikri 
almıĢtır. Bu alanlar yatak odası, banyo gibi mekanları bazen giriĢ holünden ayırarak 
mahremiyeti de sağlamıĢtır (Ertürk ve KeleĢ, 1987).  

Cumhuriyetle beraber geleneksel konutlarda görülen değiĢim sürecinde mekanların iĢlevsel 
değiĢikliğe uğraması, konutların plan Ģemalarında bir evrilmeyi beraberinde getirmiĢtir. 
Odaların iĢlevlerine göre ayrıĢması, boyutlarının da iĢlevlerine göre değiĢiklik göstermesini 
sağlamıĢ (Ertürk ve KeleĢ, 1987); sofanın koridor ve hol gibi mekan unsurlarına dönüĢmesi, 
geleneksel konut tipolojisinin de evrilmesine neden olmuĢtur. Bu değiĢim sürecinde sofalı 
plan Ģemaları tercih edilmemeye ve zamanla terk edilmeye baĢlanmıĢtır (Uçar, 2019). 

Geleneksel Türk Evi‟nde plan Ģemaları ile cephe mimarileri ise birbirlerini doğrudan 
etkileyen iki önemli ögedir (Ürer, 2013). BaĢta dıĢ sofa olmak üzere; eyvanlar, köĢkler, 
çıkmalar, merdivenler cephe düzeninde oldukça belirleyici ögeler olmuĢtur (Eldem, 1987). Bu 

nedenle süreç içerisinde değiĢen plan Ģemaları ve iĢlev değiĢtiren mekanlar cephe 
düzenlerinin de evrilmesine neden olmuĢtur. Böylece modern cephe mimarisinde betonarme 
iskelet, kübik kütle anlayıĢı, geniĢ cam pencereler, düz çatılar ile serbest bir tasarım 
uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Bozkurt, t.y.). 
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Geleneksel Türk Evi’nin Bahçe ve Sokakla Evrilmesi 

Geleneksel Türk Evi‟nin içe dönük ve dıĢa kapalı bir anlayıĢla biçimlenmesi ve toplumda 
doğal çevreyle güçlü bir iliĢkinin bulunması avlu, bahçe, sokak gibi alanların konut için 
önemli bir yere sahip olmasını sağlamıĢtır. Genellikle mahremiyetin sağlanması için sokak 
cephesinden kapalı olan zemin kat veya bahçe katı; doğal çevreyle konut arasında bağlantının 
sağlandığı, konut yaĢamının yoğun olarak geçirildiği yüksek duvarlarla çevrili bahçe ve 
avluya geçiĢ alanını oluĢturmuĢtur (Kutlu, 1999; Burkut, 2014). Konutun tüm kapı ve 
pencerelerinin açıldığı mekan olması sebebiyle evin havalandırma ve ıĢık ihtiyacının 
karĢılandığı avlu, konutun birinci bölümüdür. Yüksek duvarlarıyla konutun sokakla olan 
mahremiyetini sağlarken ailenin günlük iĢlerinin görüldüğü iĢlevleri de karĢılamıĢtır 
(Kömürcüoğlu, 1966). Yemek piĢirme ve yeme, depolama, tarım ve hayvancılık, tercihen 
dinlenme ve oturma gibi eylemlerin gerçekleĢtiği avluda; ahır, kümes, samanlık, odunluk, 
fırın, tandır, ocak, havuz, çeĢme, kuyu, çamaĢır taĢı, dibek taĢı, ambar, çardak veya kameriye 
gibi alanlar ve elemanlar bulunmuĢtur (Asatekin, 1994; BektaĢ, 2001; Erdoğan vd., 2016).  

Cumhuriyetle birlikte değiĢim gösteren toplumsal yaĢam, konut içinin evrilmesiyle birlikte dıĢ 
dünyayla iliĢki kurduğu avlu, bahçe, sokak gibi alanların da evrilmesine neden olmuĢtur. 
DeğiĢen sosyo-ekonomik düzene göre avluyla iliĢkili olan tarım, hayvancılık gibi üretim ve 
depolama gibi alanlar konuttan çıkarılmıĢ (Uçar, 2019); kadının toplumdaki yerinin 
değiĢmesiyle avlular küçülmüĢ veya yok olmuĢ (Özel, 2019) ve aile hayatının gizliliği 
nedeniyle yüksek olan avlu duvarları alçalmaya baĢlamıĢtır. 

SEDAD HAKKI ELDEM VE TASARIM ANLAYIġI 

1908 yılında Ġstanbul‟da doğan Sedad Hakkı Eldem 1930‟lardan sonra yaptığı çalıĢmalarla 
Cumhuriyet dönemi özgün Türk mimarisinin oluĢmasına önemli katkılarda bulunmuĢtur. 
Modern mimarlık ve ikinci ulusal mimarlık üslubunda eserleri de bulunmaktadır. Ancak, 
Eldem‟in meslek yaĢamında yapmıĢ olduğu en önemli çalıĢma, o güne dek incelenmeyen ve 
kullanılmayan geleneksel Türk Evi mimarisi üzerine yapmıĢ olduğu araĢtırmalardır 
(Demirarslan, 2018). Eldem mesleği süresince halk mimarlığından ve batı kökenli üsluplara 
bağlı kalmaksızın çağdaĢ teknolojiden yararlanarak Türkiye‟ye özgü bir mimarlık yaratılması 
gereğine inanmıĢ ve bu doğrultuda çalıĢmıĢtır (Burkut, 2013). 

Eldem ortaya çıkacak milli mimarinin hem geleneksel olanı, hem de modern olanı yansıtması 
gerektiğini savunmuĢtur. Bu nedenle eserlerinde ise büyük oranda geleneksel Türk 
mimarisinden esinlenmiĢtir. Ulusal mimari hakkındaki yeniliklerini konut, köĢk, saray gibi 

yapılar üzerinde uygulamıĢ, Ġstanbul Türk Evi‟nin sofa gibi plan öğelerini, çıkma, saçak, 
kafes vb. çeĢitli ayrıntılarını yeni yaĢam biçimine uyarlamıĢtır (Burkut, 2013). 1960‟lardan 
sonra yaptığı dönemin en seçkin örnekleri arasında olan Boğaziçi yalıları ile Türk Evi ve 

modern anlayıĢı bir arada kullanmıĢ ve bu yalılarla Eldem‟in kiĢisel üslubu ortaya çıkmıĢtır. 
Bozdoğan (2005) ise bu üslubu üç ana noktada özetlemiĢtir. Birinci olarak geleneksel Türk 
Evi plan tipinin yeniden yorumlanıĢı, ikincisi; Türk Evi‟nin açıklık ve hafifliğinin betonarme 
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malzemeyle tekrarı ve üçüncüsü; 1:2 oranlı düĢey pencerelerin yatay tekrarıyla elde edilen 
cephe düzenlemeleridir (Bozdoğan vd., 2005; Kanatlar, 2012, s. 43). 

Eldem‟in Türk mimarlığına önemli katkılarının olması dıĢında, tasarladığı birçok yapı aynı 
zamanda uluslararası nitelikte yapılar olup yeni bir dönemin baĢlamasında da etkili olmuĢtur. 
Örneğin, Ġkinci Ulusal Mimarlık döneminin baĢlangıcı sayılan New York Dünya 

Sergisi‟ndeki Türk Pavyonu (1938-39), Türkiye‟de modern mimarinin öncü örneklerinden 
biri olan Ġstanbul Hilton Oteli (1952) ve yeni bir akılcı iĢlevci dönemi baĢlatan Emin Onat‟la 
birlikte tasarladığı Ġstanbul Adalet Sarayı (1948, Sultanahmet) gerçekleĢtiği döneme damga 
vuran ikonik eserler arasında yer almaktadır.  

MATERYAL VE METOT 

Prof. Ahmed Ağaoğlu Konutu (1936/1937) 

Maçka‟da TeĢvikiye Cami‟sinin arkasındaki sırtlarda konumlanan ev, eski bir konağın 
temelleri üzerinde üç müstakil daireyi karĢılayacak biçimde iki katlı olarak tasarlanmıĢtır 
(ġekil 1). Yapının zemin katı giriĢin sağında ve solunda olmak üzere iki simetrik daire 

planlanmıĢtır. Bu daireler; bir oturma odası, iki yatak odası, mutfak, banyo ve 
yüklük/depodan oluĢmaktadır. Ayrıca zemin katta üç daireye ait giriĢ eyvanı ve birinci kattaki 
daireye ulaĢan, tavanından ıĢık alan dairesel bir merdiven kovası bulunmaktadır (Ergüler, 
1996; Tanju ve Tanyeli, 2009).  

Birinci kata bağlanan merdivenle sofa/hol olarak tanımlanan dağılım mekanına 
ulaĢılmaktadır. Bu alanda evin sokak cephesine bakan, merkezi holden camlı sürme kapı ile 
ayrılmıĢ oval bir salon bulunmaktadır. Salon da bir yanından tekrar camlı sürme kapı ile 
ayrılarak, kapı açık kaldığında geleneksel konuttaki eyvan gibi iĢlev gören bir yemek odasına 
açılmaktadır. Yemek odasının arkasında ise merkezi holden ayrı bir antre/hizmet sofası ile 
ayrılan mutfak, ofis ve tuvalet yer almaktadır. Oval salonun diğer yanında ise tekrar merkezi 
holden ayrılan bir kütüphane ve banyosuyla birlikte bir yatak odası konumlanmıĢtır. Bununla 
birlikte merkezi hol dört ayrı yatak odasına ayrılmaktadır (Tanju ve Tanyeli, 2009). Evin arka 

cephesinde ise bahçe ile bağlantıyı sağlayan, yatak odalarının üçüne bağlı bir teras yer 
almaktadır (Eldem, 1938). 

 

ġekil 1. Ahmed Ağaoğlu Konutu Zemin ve Birinci Kat Planları (Eldem, 1938) 
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Evin en önemli simgesi olan ve birinci katta bulunan, oval salon (Tanju ve Tanyeli, 2009); 

alçak parapet duvar üzerine sürekli bant pencerelerle cepheden çıkmalıdır (ġekil 2). 
Pencerelerin üzerinde ise ahĢap silmeler bulunmaktadır. GeniĢ saçakları ve köĢk tipi çıkmaları 
ile geleneksel Türk Evi‟yle benzerlik göstermesinin yanında, geniĢ bant pencereleri ile 
dönemin pürist mimarisinden etkilendiği de görülmektedir (Ergüler, 1996).  

  

ġekil 2. Ahmed Ağaoğlu Konutu Cephe Düzeni (Eldem, 1938) 

Ağaoğlu Konutu, eski bir konağın temelleri üzerine yapılırken geleneksel Türk Evi 
karakterini de korumak adına eski malzemelerden de yararlanılarak tasarlanmıĢtır. Yan 
pencere doğramaları, parkeler, mermer kaplamalar, bazı iç kapılar bu malzemelerden 
bazılarıdır. Ayrıca duvar yüzeylerinde bulunan geleneksel konuttaki hücrelere benzeyen 
niĢler, merdivenin dairesel planı ve ince parmaklığı gibi mekansal ögeler eskiyi andıran 
modern tasarım unsurlarını oluĢturmaktadır (ġekil 3) (Eldem, 1938). 
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ġekil 3. Ahmed Ağaoğlu Konutu Ġç Mekan Düzenlemeleri (Eldem, 1938) 

Konut, 1938 yılının 94 sayılı Arkitekt Dergisi‟nde Ģu ifadelerle tanımlanmaktadır: “Ortadaki 
Oval Salon, kat irtifasının yüksekliği, salonun iç mimarisi ve diğer inĢaat aksamındaki hatlar, 
bize eski Türk tarzının muvaffakiyetle, bugünkü binalarımızda tatbik edilmesi kabil olacağını 
ifade etmektedir. Haricen bina bize geniĢ saçakları, nisbetli boĢ ve dolu satıhları ile, yeni fakat 

Türk karakteri olan bir bina tesiri yapmaktadır. (...) Yeni mimarimize Türk karakterini vermek 
için yapılan araĢtırmaların ve gayretlerin ne kadar yerinde olduğunu Sedad Hakkı‟nın bu 
muvaffak olmuĢ eseri bize göstermektedir.” Konut, yerine apartman yapılması için yıkılmıĢ 
ve yıkılıĢ tarihi bilinmemektedir (Tanju, 2009). 

Metot 

ÇalıĢmanın metodunda, ilk olarak geleneksel konutun Cumhuriyet döneminin değiĢim 
ideolojisiyle birlikte kendi içinde evrilmesi ile bahçe ve sokakla evrilmesine dair belirlenen 

iki baĢlıkla literatür toplanmıĢtır. Bu bilgiler sonucunda materyal olarak belirlenen Ağaoğlu 
Konutu; plana yönelik evrilmeler ve cepheye yönelik evrilmeler olarak 2 kısımda morfolojik 

olarak irdelenmiĢtir. Ahmed Ağaoğlu Konutu‟nda bahçe ve sokağa yönelik incelemeler, yapı 
yıkıldığı ve literatürde de yeterince veriye ulaĢılamadığı için bu konuya iliĢkin bir 
değerlendirme yapılamamıĢtır. Morfolojik irdeleme, geleneksel bir konut örneği ile Ağaoğlu 
Konutu arasında, evrilme kavramına bağlı olarak değerlendirilmiĢ ve bu değerlendirmeyle 
birlikte tablolar hazırlanmıĢtır. 

BULGULAR 

Plana Yönelik Evrilmeler 

Cumhuriyet‟in birçok alanı değiĢim ve geliĢime yöneltmesi, konut iç mekanlarının evrilmesini 
de beraberinde getirmiĢtir. DıĢa dönükleĢen ve değiĢen iç mekan iĢlevleri, konut planlarında 
iĢlevsel ve mekansal evrilmeyi doğurmuĢtur (Tablo 1).  

İşlevsel Evrilme: 

 Geleneksel konutlarda görülen ve uyuma, dinlenme, yemek yeme ve depolama gibi her 
iĢlevin görüldüğü “oda”lar, Ağaoğlu Konutu‟nda “yemek odası, salon, yatak odası, 
yüklük, kütüphane ve ofis” gibi farklı iĢlevlere yönelik mekanlara ayrılmıĢtır. 

 Geleneksel konutlarda aile tarafından ortak kullanılan ve odalara geçiĢin sağlandığı 
“sofa”lar, Ağaoğlu Konutu‟nda “giriĢ holü, antre, merkezi hol, hizmet sofası, gece-gündüz 
holü” gibi konut içi mahremiyetin sağlandığı alanlara evrilmiĢtir.  

Mekansal Evrilme: 

 Konutlarda görülen iĢlevsel evrilme ile birlikte, mekanlar arası iliĢkilerin değiĢmesiyle 
geleneksel konutların plan Ģemalarında mekansal evrilme de baĢlamıĢtır.  

Tablo 1. Geleneksel Türk Evi‟nin Plana Yönelik Evrilmeleri 
Geleneksel Türk Evi Plan Ahmed Ağaoğlu Konutu Plan ġeması  
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Tipolojisi Örneği 
(Eldem, 1954) 

(Eldem, 1938) 

  

Ağaoğlu Konutu‟nda plan düzlemine bakıldığında sofa kullanımı biçimseldir ve geleneksel 

olanın dıĢındadır; ancak bir biçimde eskiyi andırır (Tanju, 2009). Bu noktada geleneksel 

konutlardaki sofa olgusunun mekânsal iliĢkiler açısından Ağaoğlu Konutu ile benzerlik 
gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Cepheye Yönelik Evrilmeler 

Geleneksel konutlarda cephe düzenleri üzerinde belirleyici ögeler olan sofa, eyvan, köĢk, 
çıkma, merdiven gibi mekansal ögelerin dönemin değiĢim ideolojisine bağlı olarak değiĢiklik 
göstermesi cephe mimarisi üzerinde de etkili olmuĢtur. Cephe üzerinde görülen bu değiĢiklik 
biçimsel evrilme olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo 2). 

Biçimsel Evrilme: 

 Geleneksel konutlar genellikle kerpiç, taĢ ve ahĢap gibi malzemelerden yapılırken, 
Ağaoğlu Konutu betonarme iskelet üzerine yapılmıĢtır. 

 Geleneksel konutların zemin katlarının penceresiz sağır duvarlardan ve üst katların ise 
dikey pencerelerden oluĢmasına karĢılık, Ağaoğlu Konutu‟nun zemin ve birinci katında 
geniĢ bant pencereler bulunmaktadır. Ayrıca geleneksel konutlarda pencere üstlerinde 
bulunan ve genellikle renkli camlarla üretilen tepe pencereleri, bu konutta 
bulunmamaktadır. 

 Geleneksel konutlarda yöresel koĢullar dıĢında genellikle düz çatı yerine meyilli çatı 
tercih edilmektedir. Ağaoğlu Konutu‟nda ise düz çatı kullanıldığı görülmektedir. 

 

 

Tablo 2. Geleneksel Türk Evi‟nin Cepheye Yönelik Evrilmeleri 
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Geleneksel Türk Evi Cephe Düzeni Örneği 
(ErginbaĢ, 1961) 

Ahmed Ağaoğlu Konutu Cephe Düzeni 
(Eldem, 1938) 

  

Geleneksel konuttan farklılık gösteren ögeler dıĢında benzerlik gösteren ögeler de 
bulunmaktadır. GeniĢ saçaklar, çıkma, köĢk gibi geleneksel konuta ait elemanlar örnek konut 
üzerinde de görülmektedir. Özellikle konutun simgesel mekanı olan oval salon, cephe 

üzerindeki çıkmayla benzerlik göstermektedir. 

SONUÇ 

Cumhuriyetin ilanından itibaren yaĢam kültürünün değiĢmesi ve dönemin batının çağdaĢ 
seviyesine yaklaĢma arayıĢları içerisinde en fazla değiĢime uğrayan yapı grubu konutlar 
olmuĢtur. Geleneksel Türk Evi‟nin taĢıdığı özellikler yerini modern mimarlığın ilkelerini 
benimseyen uluslararası üslup ile birlikte evrensel estetik değerleri barındıran bir mimarlık 
anlayıĢı ile tasarlanan konutlara bırakmıĢtır. Bu geçiĢle birlikte dönemin modern anlayıĢı ile 
tasarlanan konutlarda Türk Evi‟nin bazı temel özelliklerinden tamamıyla kopulamamasının 
yanında, konutların kademeli olarak evrilme süreci baĢlamıĢtır. Bunun en belirgin 

örneklerinden biri, geleneksel ve modern olanı birlikte yansıtmayı ilke edinen Sedad Hakkı 
Eldem tarafından tasarlanan Ahmed Ağaoğlu Konutu‟dur. 

Ahmed Ağaoğlu Konutu örneği üzerinden ele alınan çalıĢmada; geleneksel konutlarda her 
iĢlevin görüldüğü odaların yemek odası, salon, yatak odası, yüklük, kütüphane ve ofis gibi 
farklı iĢlevlere yönelik mekanlara ayrıldığı; aile tarafından ortak kullanılan ve odalara geçiĢin 
sağlandığı sofaların ise giriĢ holü, antre, merkezi hol, hizmet sofası, gece-gündüz holü gibi 
konut içi mahremiyetin sağlandığı alanlara evrildiği görülmektedir. Konuttaki bu değiĢimler 

göz önünde bulundurulduğunda, geleneksel konutlardaki sofa olgusu Sedat Hakkı Eldem‟in 
Ağaoğlu Konutu‟nda yararlandığı bir kaynak olmuĢtur. Ağaoğlu Konutu‟nda cepheye yönelik 
değiĢimlerin geneline bakıldığında ise kullanılan malzeme ve cephedeki biçimsel hatlar 
farklılık gösterirken, Türk Evi‟nin çatıda ve cephedeki çıkma mantığı gibi bazı temel 
ilkelerine rastlamak mümkündür. 

Dönemin geleneksel konut üzerindeki değiĢim ideolojisi, “evrilme” kavramına bağlı olarak 
değerlendirildiğinde, Cumhuriyet dönemi ile birlikte değiĢen yaĢam alıĢkanlıkları, 
gereksinimler ve sosyal yaĢamın farklılaĢmasının da etkisiyle, konut mimarisindeki değiĢimin 
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dönemin salt mimari fikirlerinden daha fazla anlam içerdiği söylenebilir. Sonuç olarak, 

yüzyıllardır Türk aile yapısının özellikleri ile geleneksel koĢullarının etkisinde biçimleniĢ 
gösteren bir konut tipi olarak ifade edilen geleneksel Türk Evi‟nin, Ahmed Ağaoğlu 

Konutu‟nda bu özelliklerden evrilerek yerini evrensel estetik değerleri barındıran modern bir 
mimarlık anlayıĢına bıraktığı görülmüĢtür. 
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ÖZET 

Modernleşmeyle yoğunlaşan kentler ve beraberinde getirdiği tekdüze yaşamlar, bireylerin 
vernaküler çevrelere olan ilgisini ve buna bağlı olarak kırsal turizm hareketlerini arttırmıştır. 
Vernaküler çevreyi tanımlamada ve kırsal alan turizminin gelişiminde önemli bir yere sahip 

olan vernaküler yapılar; iklim, coğrafi konum, gelenek-görenekler ve üretim-tüketim 
biçimleriyle şekillenip, deneyimle inşa edilmektedir. Yapıların özgünlüğünün belirleyicisi 
olan  konumlandığı coğrafyaya göre oluşan özgün yapı malzemeleri ve yapım teknikleri 
olarak açıklanan vernaküler özellikler “otantiklik” kavramı ile ifade edilmektedir. Turizm 
amaçlı yeni yapıların tasarlanması sürecinde sıklıkla başvurulan otantiklik olgusu, ziyaretçiler 
tarafından ilgi gören bir yaklaşım olsa da doğru uygulanmadığı durumlarda kültürel çevrenin 
deformasyonuna da sebep olabilmektedir.  

Günümüzde turizm endüstrisinde otantik bir ögenin bir nesne olarak kullanılması ve özellikle 
kültür endüstrisinin sıkça başvurduğu bir yöntem olan kazanç sağlamak amacıyla işlenip 

çoğunlukla pop kültür alıcısına servis edilmesi, otantikliğinin korunması özelindeki sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan “yapay otantiklik” 
kavramı, yerel unsurların bağlamından koparılıp sahte ve yapay olarak üretilmesi anlamına 
gelmekte; günümüzde ise örneklerine sıklıkla rastlanılmaktadır. Yapay otantiklik ile taklit 

edilen vernaküler özellikler zamanla önemini ve gerçek anlamını yitirerek deformasyona 
uğramakta ve özünden uzaklaşarak zamanla kaybolmaktadır. Çalışmada vernaküler yapıların 
özgün özelliklerinin turistlerin ilgisini hedef alarak gelir elde edilme amacıyla yapay olarak 
(taklit edilerek) sunulduğu yapılar ele alınmış ve bu yapaylığın vernaküler çevre içerisinde 
oluşturduğu deformasyonlar incelenmiştir. Böylece yapay otantiklik adı altında bağlamından 
uzaklaşan değerlere vurgu yapılarak orijinal olanın değerinin ve öneminin korunmasına dikkat 
çekmek amaçlanmaktadır. 
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Bu kapsamda, deformasyon kavramı kültürel deformasyon ve anlamsal deformasyon olarak 

ele alınmıştır. Turizmin etkisiyle ortaya çıkan yapay otantiklik, aynı coğrafya içerisindeki 
ögelerin taklidiyle oluşabileceği gibi farklı coğrafyalar arasında da ortaya çıkabilmektedir. Bu 
doğrultuda çalışmada yapay otantiklik kavramı “farklı bir alanda kurgulanan yapay 
otantiklik” ve “aynı alanda kurgulanan yapay otantiklik” olarak ele alınmış ve deformasyon 
kavramı bu iki başlık özelinde incelenerek yapay otantikliğin yol açtığı kültürel ve anlamsal 
deformasyonlar ortaya konmuştur. Sonuç olarak, yerel kültürün sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında vernaküler özelliklerin taklit yoluyla çoğaltılması, gerçek olanın değerini 
kaybetmesi ile sonuçlanabileceğinden bu sürecin gerçek olanı geri planda bırakmayacak; 

aksine onu vurgulayarak öne çıkaracak biçimde olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Vernaküler Yapı, Kırsal Turizm, Yapay Otantiklik, Deformasyon 

ABSTRACT 

Cities intensifying with modernization and the monotonous lives along it have increased the 

interest of individuals in vernacular environments and, accordingly, rural tourism movements. 

Vernacular structures, which have an important place in defining the vernacular environment 

and in the development of rural tourism, are shaped by climate, geographical location, 

traditions-customs and production-consumption styles and are built with experience. 

Vernacular features, which are defined as original building materials and construction 

techniques, which are formed according to the geography in which they are located, which 

determine the originality of the buildings, are expressed with the concept of "authenticity". 

Although the phenomenon of authenticity, which is frequently used in the process of 

designing new touristic buildings, is an approach that attracts attention by visitors, it can also 

cause deformation of the cultural environment in cases where it is not applied correctly. 

Today, the use of an authentic item as an object in the tourism industry and the fact that it is 

processed and served mostly to pop culture buyers, which is a method frequently used by the 

culture industry, brings with it the problems of preserving its authenticity. The concept of 

"artificial authenticity", which emerged as a result of this, means that local elements are taken 

out of their context and produced fake and artificially, and it is a situation that we frequently 

encounter today. Vernacular features imitated with artificial authenticity lose their importance 

and real meaning over time and become deformed and disappear over time by moving away 

from their essence. In the study, the structures in which the original features of the vernacular 

structures are presented artificially (by imitation) for the purpose of generating income by 

targeting the attention of tourists are discussed and the deformations created by this 

artificiality in the vernacular environment are examined. Thus, it is aimed to draw attention to 

the preservation of the value and importance of the original by emphasizing the values that 

move away from their context under the name of artificial authenticity. 

In this context, the concept of deformation is considered as cultural deformation and semantic 

deformation. Artificial authenticity, which emerges with the effect of tourism, can be created 
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by imitation of elements in the same geography, or it can emerge between different 

geographies. In this direction, the concept of artificial authenticity is handled as "artificial 

authenticity constructed in a different area" and "artificial authenticity constructed in the same 

area" in this study, and the concept of deformation is examined under these two headings and 

the cultural and semantic deformations caused by artificial authenticity are revealed. As a 

result, since the reproduction of vernacular features by imitation in ensuring the sustainability 

of the local culture may result in the loss of the value of the real thing, this process should be 

carried out in the right practices that will not leave the real thing in the background, on the 

contrary, emphasize it. 

Keywords: Vernacular Structure, Rural Tourism, Artificial Authenticity, Deformation 

GĠRĠġ 

Modernleşmeyle yoğunlaşan kentler ve beraberinde getirdiği tekdüze yaşamlar, bireylerin 
turizmden beklentisini değiştirerek özellikle kırsal alanlardaki yaşantıyı deneyimlemeyi çekici 
hale getirmiştir. Kırsal hayatın sunduğu saf yaşantı, yörelerin adetleri, giyim tarzları, doğal 
ürünlerle yapılan yiyecekler, bölgelere göre değişen yapı tipolojileri turistlerin ilgisini 
çekmektedir (Aktürk vd., 2019). Bu yapı tipolojilerini içerisinde barındıran ve halkın 
bulunduğu çevreden edindiği malzemelerle yerel geleneksel teknikleri ve biçimleri kullanarak 
gerçekleştirdiği bir çeşit anonim mimarlık veya yöresel mimarlık olarak tanımlanan 
vernaküler mimari (Hasol, 2014) ise özellikle bulunduğu bölgenin kırsal alan turizmi olarak 

değerlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Turistin kırsal alandan beklentisi; vernaküler 
yapıyla iç içe, doğal olana daha yakın ve süregelen yerel yaşantılara da dahil olabilmek, bir 
başka deyişle “otantiklik” deneyimini tadabilmektir (Aktürk vd., 2019).  

Batı dillerinden Türkçe’ye geçen otantik sözcüğü, Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre “Eskiden 
beri mevcut olan özelliklerini taşıyan” ve “gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, 
mevsuk” olarak ifade edilmektedir. Genellikle geçmişi çağrıştıran bir kavram olarak 

karşımıza çıkarken, herhangi bir ülke, bölge ya da yöreye özgü ve geçmişle bir şekilde 
bağlantısı olan, gizem unsurunu barındıran, insanlara farklı duygular yaşatan bütün mistik 
imge ve göstergeler de akla gelmektedir (Gülüm, 2015). Heitmann ise otantikliği 
“yapılışından beri dokunulmamış ve modernitenin etkisine maruz kalmamış, öz ve saf, gerçek 
şey” olarak belirtmektedir (Kaygalak vd., 2013). Mimari koruma alanında ise otantiklik 
kavramı, birçok tanımdaki “gerçeklik, sahte olmamak” anlamından farklılaşarak; tarihsel 
süreçle bağlantılı “doğru, samimi, orijinal” anlamında kullanılmaktadır (Ulukan, 2014). 

Böylece söz konusu yapının; malzemesi, işçiliği, formu, fonksiyonu ve kentin içindeki 
konumu, bağlamla kurduğu ilişki ile sahip olduğu tarihsel öz kimliğini anlatan geniş kapsamlı 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Aktürk vd., 2019). 

Otantiklik kavramının turizmle ilişkisi ise özellikle alternatif turizm türlerinin tercih 
edilmesiyle birlikte daha çok anılmaya başlanmıştır. Sedmak ve Mihalic (2008) otantikliğin 
turizmle ilişkisini, “modern turizm gelişmeden önce de mevcut olan, açıkça ithal edilmemiş 
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ya da tamamen yerel olan ve kitle üretimi ya da endüstriyel amaçlarla üretilmemiş mimari, 
mutfak, soyut miras, doğal çevre gibi turistik çekim merkezlerinin çekicilikleri” olarak 
tanımlamaktadır (Aktürk vd., 2019). McCannell (1976) ise insanın bir turistik etkinlik olarak 
otantik olana duyduğu yoğun ilginin onu saf, bozulmamış, primitif ve doğal olana yani 
modernitenin henüz dokunup orijinalliğini bozmadığı alanlara yönelttiğinden söz etmiştir 
(Cohen, 1988). Bireylerin doğal ve orjinalliğinin bozulmamış yani otantik olana yönelmesi, o 
alanın özgünlüğüyle de ilişkilidir.  

Kırsal alan turizminin gelişiminde önemli bir yere sahip olan vernaküler yapılar; iklim, 
coğrafi konum, gelenek-görenekler ve üretim-tüketim biçimleriyle şekillenip, deneyimle inşa 
edilmekte ve yapıların özgünlüğünün belirleyicisi olan ögeler ise konumlandığı coğrafyaya 
göre oluşan özgün yapı malzemeleri ve yapım tekniklerinden oluşmaktadır. Özellikle kırsal 
alan turizminde vernaküler yapının bulunduğu çevre ve bu çevrede yaşayan halkın geçmişi, 
kültürü, gelenekleri göz önünde bulundurularak korunabildiği takdirde özgünlüğünü 
koruyabilmektedir (Muşkara, 2017). Vernaküler yapıların özgünlüğünün korunması, “otantik” 
kavramının tanımlarına da dayanarak, otantikliğin korunmasını da beraberinde getireceği 
görüşünü desteklemektedir. 

Turizm endüstrisinde otantik ögenin bir nesne olarak kullanılması, günümüzde özellikle 
kültür endüstrisinin sıkça başvurduğu bir yöntem olan kazanç sağlamak amacıyla işlenip, 
çoğunlukla pop kültür alıcısına servis edilmesi otantikliğinin korunması özelindeki sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Turizmin ticari kaygıyla birlikte artan otantik olanı sergileme 

çabasıyla, gerek vernaküler alanlar, gerek gelenek, görenek ve törenler bağlamından 
uzaklaşarak bir vitrin görevi görmeye başlamaktadır (Gülüm, 2015). Yani bulunduğu çevrece 
anlamsızlaşan değerler, ticari araç olarak kullanılmaya devam etmekte ve turistin beklentisi 
olan otantikliği yaratma adına yapay bir sunuma dönüşerek (Aktürk vd., 2019), “yapay 
otantiklik” kavramını doğurmaktadır. Buna bağlı olarak kültürel değerler, süreç içerisinde 
onları yeniden üretmek için hevesini kaybeden yerel halk tarafından önemini ve gerçek 
anlamını yitirerek deformasyona uğramakta ve özünden uzaklaşarak zamanla kaybolmaktadır 
(Greenwood,1977). 

McCannel (1973), çeşitli turizm uygulamalarında doğrudan yörenin orijinal kültürel unsurları 
yerine, turist için özel olarak kurgulanmış sahte veya yapay bir otantikliğin tüketime 
sunularak çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanacağını öne sürmüştür (Gülüm, 2015). Türkçede 
“Bir şeyin sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek”, “taklit etmek” olarak açıklanmaktadır 
(Türkçe Sözlük, 2005, s. 1891). Bu nedenle çalışmada “yapay otantiklik” kavramı taklit 
etmek üzerinden ele alınmıştır. 

Çalışmada vernaküler yapıların özgün özelliklerinin turistlerin ilgisini hedef alarak gelir elde 

edilme amacıyla taklit edilerek yapay olarak sunulduğu yapılar ele alınmış ve bu yapaylığın 
vernaküler çevre içerisinde oluşturduğu deformasyonlar incelenmiştir. Bu bağlamda 
deformasyon kavramı kültürel deformasyon ve anlamsal deformasyon olarak ele alınmıştır. 
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Böylece yapay otantiklik adı altında bağlamından uzaklaşan değerlere vurgu yapılarak orijinal 
olanın değerinin ve önemin korunmasına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.  

TURĠZM ETKĠSĠNDE YAPAY OTANTĠKLĠK  

Turizm, gelişmekte olan birçok ülkede bir sanayi sektörü olarak algılanmakta ve üretim 
tüketim anlayışı üzerine kurulmaya başlamaktadır. Bu anlayış ise paketleme, pazarlama ve 
tükettirme üçgeni doğrultusunda oluşmaktadır (Özünel, 2011). Pazarlama açısından 
vernaküler ya da yerel ürünler, çok yönlü kazançlar sağlamakta ve bu nedenle turizmin 
odağına yerleşmektedir. Vernaküler ürünlerin özgünlüğünün belli bir kültürde var olması ve 
gelişmesi (Berard ve Marchenay, 2008), turistik bir ürün olarak görülmesini desteklemiştir. 
Bu durum turistin vernaküler ürünü otantik bir şekilde deneyimleme isteğini de beraberinde 
getirmektedir (İlsay vd., 2017). 

Çağdaş turizm doğrultusunda turistin beklediği otantik deneyimle birlikte gözler özgün olana 
çevrilmekte; “yerel olan”, “yerelmiş gibi olan”, “otantik olan” ve “otantikmiş gibi olan” 
ürünlere olan ilgiyle birlikte yerel ve otantik ürünlerin taklitleri de yapay bir şekilde 
çoğalmaktadır. Yöreye ait kültürel ögeler yerine turistlerin beklentileri sonucu kurgulanan bu 
sahte veya yapay otantik ürünler “sahnelenmiş otantiklik” olarak ifade edilmektedir 
(McCannel, 1973). Otantik kostümü giyen yerel kültür veya ürün, bir sahne gösterisine 
dönüşmesiyle benliğini ve özgünlüğünü kaybetmeye başlamaktadır (Kaygalak, 2012). 

Özgünlüğün kaybedilmesiyle kültürel değerlerin içi boşalmakta, sıradanlaşmakta ve hatta 
gerçek kültür değişerek o kültürde bulunmayan farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır (İlsay 
vd., 2017). Ayrıca yerel ürünlerin yapay otantiklik kavramı çerçevesinde kurgulanıp 
sahnelenmesi bazen de bu ürünü veya yapıyı doğal bağlamından ayırıp yerelle neredeyse 
hiçbir gerçek bağı bulunmayan sahte bağlamlar oluşturmasına neden olmaktadır (Gülüm, 

2015). 

Otantik olma adına vernaküler yapıların taklitlerinin yanında “–mış gibi” yapılmış yapay 

otantik kurgulardan da yararlanılmaktadır (Özünel, 2011). Otantiklik; Endüstri Devrimi’nin 
beraberinde getirdiği hızlı sanayileşme ile toplumda eskinin yerini yeninin almasına bir tepki 
olarak oluşmuş ve bazen eski objelerle eskiyi çağrıştırma ile bazen de eskiyi taklit eden yapay 
bir kurguyla yaratılmaya çalışılmıştır (Acar ve Korumaz, 2020). Genellikle turizm üzerinde de 
oldukça etkili olan koruma alanlarında görülen ve eskiyi taklit ederek yaratılan sözde 
otantiklik, sadece kütle ve cephe özelliklerine indirgenerek; işlev, iç mekan, cephe ve kütle 
bütünlüğü göz ardı edilerek bir vitrin veya dekor görevini üstlenmektedir (Bilgin Altınöz, 

2010). Turizm etkisiyle birlikte ortaya çıkan yapay otantiklik aynı coğrafya içerisindeki 
figürleri taklit edebileceği gibi farklı coğrafyalar arasında da olabilmektedir.  Bu doğrultuda 
yapay otantiklik kavramı “farklı bir alanda kurgulanan yapay otantiklik” ve “aynı alanda 
kurgulanan yapay otantiklik” olmak üzere iki başlıkta incelenebilmektedir. 

Farklı Alanlarda Kurgulanan Yapay Otantiklik 
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Her bölge o bölgenin coğrafi ve kültürel özellikleri ile şekillenen o bölgeye özgü vernaküler 
özellikler barındırmaktadır. Bu özellikler yerel olana ilgiyi arttırmakta ve coğrafyalar arası 
turizm hareketlerini beraberinde getirmektedir. Fakat günümüzde bir coğrafya ile özdeşleşmiş 
vernaküler çevrelere olan ilgi ve turizm hareketlerinin etkisi o özellikleri farklı çevrelerde 
kurgulama süreçlerini beraberinde getirmiştir.  

Özellikle güney sahillerindeki büyük otellerin otantik ve yerel olma adına düzenlediği Türk 
geceleri, soğuk ve plastik terlikli Türk hamamları, plastik ve bambu sandalyeli gözleme 
çadırları ve restoranları, deve üzerinde geçirilen safari adı altındaki sözde yerel turlar ve 
hediyelik eşya tezgahlarını süsleyen Çin malı eşyalar  (Güven, 2006) gibi doğal bağlamından 
ayrılıp yapay bir kurgu oluşturan örnekler; zamanla bu ögelerin anlamsal ve kültürel 
deformasyona uğramasına neden olmaktadır. Bununla birlikte mimari yapılar özelindeki 
yapılara bakılacak olursa, Çin’de son yıllarda otantik olma adına yapılan birçok taklit 
vernaküler yapı da bu durumu desteklemektedir. 

Çin’de 2011 yılında Şangay etrafındaki uydu kentlerin Avrupa’daki çeşitli mimari yapıların 
taklitleriyle bir kasabaya dönüştürülmesi ve bu kasabaların Şangay nüfusunun bir kısmını 
çekerek kent nüfusunu azaltmak amacıyla “Bir Şehir, Dokuz Kasaba” adıyla bir proje 
başlatılmıştır (URL 1). Projede yer alan taklit örneklerine bakılacak olursa; bu kasabalardan 
biri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde de yer alan Avusturya’nın Hallstatt Kasabası 
(Şekil 1) oldukça dikkat çekmektedir. Kasaba meydanından 18. yy.’dan kalma Lutheran 
Kilisesi’ne, evlerin mimarisinden çiçekli balkonlarına ve hatta süs havuzuna kadar her şey 
taklit edilmiş; ayrıca yarı doğal göl kenarı dahil Hallstatt’ın vernaküler yapısına uygun kıyı 
şeridi özenle biçimlendirilmiştir (URL 2). 

 

ġekil 1. Çin’de taklit edilen Hallstatt (solda), Avusturya-Hallstatt (sağda) (URL 3; URL 4; 

URL 5) 

Bu projeyle gerçekleştirilen kasabalardan biri ise İngiltere’de bulunan Thames Kasabası’nın 
taklididir (Şekil 2). Tipik bir İngiliz pazar kasabasında bulunan bir kilise, üç meydan (aşk 
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meydanı, tatil meydanı, belediye meydanı), arnavut kaldırımlı sokaklar, Tudor ve Viktorya 
stili yapılar, tuğla ve yarı ahşap evler, kırmızı telefon kulübeleri gibi birçok yöresel özelliğini 
barındıran bu kasabada Churchill heykeli ve Thames nehri bile yapay bir otantiklikle taklit 

edilmiştir (URL 1; URL 2). 

 

ġekil 2. Çin’de taklit edilen Thames (solda), İngiltere-Thames (sağda) (URL 6; URL 7) 

Bir tema park içerisinde çeşitli vernaküler yapılarla birlikte taklit edilmiş bir İsviçre Alpleri 
kasabası olan Interlaken’de (Şekil 3) ise yapay bir göl, kır evleri, meydan, lüks otel ve spalar 
ve hatta tarihi Victoria Jungfrau Oteli ile Avrupa’nın en eski ahşap köprüsü olan Chapel 
Bridge’in (Kappellbrücke) taklidi de bulunmaktadır (URL 8). 

 

ġekil 3. Çin’de taklit edilen Interlaken (solda), İsviçre-Interlaken (sağda) (URL 9; URL 10) 

Çin Tianjin'de ise Almanya Bavyera’da bulunan bir sokaktaki yapılar ve özellikleri taklit 
edilerek inşa edilmiştir (Şekil 4). Yapılar üçgen çatı ve cephe özellikleri ile büyük oranda 
benzerlik göstermektedir. 
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ġekil 4. Çin’de taklit edilen Beijing (solda), İsviçre-Bavyera (sağda) (URL 9; URL 11) 

Tüm bu örnekler göz önüne alındığında vernaküler yapıların ait olduğu bağlamın dışında 
farklı yerlerde kullanılarak yapay bir vernaküler çevrenin kurgulanması, orijinal olanın 
kültürel ve anlamsal açıdan değerinin zedelenmesine sebep olarak kimlik karmaşası 
yarattığını söylemek mümkün olabilmektedir. 

Aynı Alanda Kurgulanan Yapay Otantiklik 

Son zamanlarda kentlerin tarihi kimliğine ve mimari dokusuna karşı artan ilgi nedeniyle bu 

alanlar turizm açısından önem kazanmıştır. Tarihi ve kültürel dokusu öne çıkan bu kentlerde 
çeşitli ihtiyaçlara binaen inşa edilecek yapılarda vernaküler doku turist çekme amaçlı 
kullanılmaktadır (Oral, 2019). Bu noktada orijinal dokunun kültürel ve anlamsal açıdan zarar 

görmemesi ve korunması gerekliliği önemli bir konuyu oluşturmaktadır. 

Eskişehir Odunpazarı’nda geleneksel mimarinin taklidiyle aslında daha önce hiç bulunmamış 
yeni yapıların oluşturulması, eskiyi taklit ederek oluşturulan yapay kurgunun bir örneğidir 

(Şekil 5). Bu yeni yapılara, arkasında bulunan vernaküler alana dikkat çekmek amacıyla bu 
alanın girişinde ve birçok yönden algılanabilir şekilde bir vitrin görevi üstlendirilmiştir 
(Bilgin Altınöz, 2010).  

 

ġekil 5. Eskişehir Odunpazarı evlerinin taklidi (Bilgin Altınöz, 2010) 

Kastamonu’da bulunan otellerin birçoğunun orijinalleri tarihi birer konakken, bunların 
dışındaki Serender Otel (Şekil 6), tarihi konakların geleneksel unsurları taklit edilerek inşa 
edilmiştir. Otelin zemin katında ahşap sütunlar bulunmakta ve cephesinde taş kaplama 
kullanılmıştır. Diğer katlarda ise geleneksel tekniklerle kullanılmış tuğla ve ahşap ile 
kaplamalar görülmektedir.  Ayrıca ön cephede yer alan kırma çatılı çıkmalarla birlikte 
geleneksel Kastamonu evlerinin bir taklidi oluşturulmuştur (Oral ve Özden, 2020). 
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ġekil 6. Geleneksel Kastamonu evlerinin taklidi (URL 12) 

Safranbolu’da bulunan genellikle iki veya üç katlı, ahşap, taş ve kerpicin kullanıldığı 
geleneksel evler (Oral, 2019) bu özellikleri ile Safranbolu ile özdeşleşmiş ve günümüzde de 
çok sayıda turist çeken ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birini oluşturmaktadır. 
Safranbolu evleri taklit edilerek inşa edilen Çelik Palas günümüzde hotel olarak 
kullanılmaktadır (Şekil 7). Yapının dış ve iç mekânındaki mimari karakter, tamamıyla 
geleneksel Safranbolu evlerinden yola çıkılarak tasarlanmıştır (Oral, 2019). 

 

ġekil 7. Geleneksel Safranbolu evlerinin taklidi (URL 13) 

İncelenen örnekler göz önünde bulundurulduğunda aynı alan içerisinde yeni yapıların 
vernaküler yapıların taklit edilerek tasarlanması orijinal olanın ayırt edilebilirliğini 
zorlaştırmaktadır. Venedik Tüzüğü’nün (1964) 12. maddesinde bir koruma yaklaşımı olarak 
tarihi çevre “…zamanda sanatsal ve tarihi tanıklığı yanlış bir biçimde yansıtmaması için, 
özgünden ayırt edilebilecek bir şekilde yapılması gereklidir.” olarak belirtilmektedir. Aksi 

takdirde tarihi çevre içerisindeki özgün olmayan yapılar, ziyaretçileri ve onu inceleyenleri 

yanıltabilmekte ve özgün olanın geri planda kalmasına sebep olabilmektedir. 

YAPAY OTANTĠKLĠĞĠN VERNAKÜLER YAPILAR ÜZERĠNDEKĠ 
DEFORMASYONU 

Doğal bağlamında bulunan her üründe; o ürüne kimlik kazandıran, onu kültürel bir ögeye 
dönüştüren, ona değer ve anlam yükleyen çeşitli kültürel kodlar bulunmaktadır. Turizm 
etkisiyle ise geleneksel ögelerin birleşimiyle oluşan folklorik ürünler, doğal bağlamında 
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bulunan ve kültürel yapı içerisinde bir işlevi karşılayan doğal ve hakiki bir ögenin yapay bir 
gösteri nesnesine dönüşmesine neden olmaktadır (Gülüm, 2015, s. 91). Kırsal veya kültür 
turizminde turistin saf olanı deneyimleme isteğini karşılayabilmek için yapılan çalışmalar, o 
alan üzerinde kültürel ve fiziksel olarak olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir 
(Aktürk vd., 2019).  

Turizm açısından olumlu yönlerinin yanında, yerelin kültürel ürün ve sosyal ilişkileriyle 
sınırlı kalmayıp, bu ürün ve ilişkilerin bağlamsal anlamda sahip olduğu otantikliğin 
zedelenmesiyle de olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (Cohen, 1998, s. 372). Turizm 

hareketleri doğru yönetilmediğinde yerel kültürün ve kültür mirasın ticari amaçlarla piyasa 
ürününe dönüşmesine, kültür ürünlerinin yozlaşmasına ve yapaylaşmasına sebep 
olabilmektedir. Bu bağlamda özgün vernaküler unsurlardan yola çıkılarak yeni yapılarda 
yapay otantikliğin kullanılması turizm etkisindeki vernaküler yapıların anlamsal ve kültürel 
deformasyonlara uğraması ile sonuçlanabilmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Turizmin vernaküler yapılar üzerinde yarattığı deformasyonlar 

Kültürel Deformasyon Anlamsal Deformasyon 

(Doğan ve Üngüren, 2010), (Atılgan, 2019), 
(Meydan Uygur ve Baykan, 2007), 

(Dedehayır, 2021), (Duran, 2011)… 

(Kalfaoğlu Hatipoğlu ve Koç Aytekin, 
2020), (Parmaksız, 2019), (Koçhan, 2003), 
(Carballo ve Carmelo, 2017)… 

Mellinger (1994)’a göre turistler gittikleri yerlerde bozulmamış ve turizmden dolayı diğer 
kültürlerin etkisinde kalarak deformasyona uğramamış yerli ve orijinal bir kültür ve kimlik 

unsurunu aramaktadırlar. Griswold (2004), Buzinde, Santos ve Smith (2006) ve Santos ve 
Buzinde (2007), kitle turizminin yol açtığı çevresel ve kültürel bozulmaya alternatif olarak 
ortaya çıkan turizm türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, yerel kimliğin ve kültürel 
yapının korunması gerektiğine vurgu yapmışlardır (Duran, 2011). Tüm bunlar göz önüne 
alındığında yapay olarak kurgulanmış otantiklik doğru yönetilmediğinde hem koruma 
stratejileri hem de turizm tercihleri açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmekte ve vernaküler 
çevrede kültürel ve anlamsal açıdan deformasyonlara sebep olabilmektedir. 

Yapay Otantikliğin Anlamsal Deformasyonu 

Turizmin etkisi altında bulunan alandaki kültürün metalaşmasıyla ilgili ilk çalışmaları yapan 
Greenwood’a göre; metalaştırılan bu kültürel ögelerin süreçle beraber yeniden üretimlerinin 
sağlanması noktasında yerel halk tarafından önemini ve gerçek anlamını kaybetmektedir 
(Kaygalak vd., 2013). Bu ürünler, kendilerine yüklenmiş anlam ve değerlerden tamamen 
soyutlanıp salt fiziksel nesnelere dönüştürdüğünde ya da çağın gerekliliklerine göre yeni 
anlamlar üretmedikleri anda işlevsizleşerek yok olmaya mahkumdurlar (Gülüm 2015, s. 97). 

Bu doğrultuda salt fiziksel ögelere dönüşerek yerel halkla bir uyumda olmayıp işlevsizleşen 
ögeler, bazı değişikliklere uğrayabilmekte veya tükenerek yok olabilmektedir (Propp, 1998).  

Farklı alanlarda kurgulanan yapay otantikliğin anlamsal deformasyonu; 
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 Kendi özgün niteliklerini içerisinde barındırarak anlam kazanan vernaküler yapılar 
bulunduğu her coğrafyada biricik olma özelliğine sahiptir. Bulunduğu yer ile 
özelleşmiş bu özellikler farklı coğrafyalarda kurgulandığında öz anlamını yitirerek 
metalaşabilmektedir.  

 Her vernaküler yapı bulunduğu çevre içerisindeki soyut ve somut diğer tüm unsurlarla 
bir kimliğe bürünmektedir. Vernaküler bir yapı ait olduğu soyut ve somut çevre 
dışında başka bir yerde kurgulandığında eksik ve yetersiz kalmakta ve anlamını tam 
olarak karşılayamamaktadır. 

 Vernaküler yapılar onu kullanan insanların yapıya yüklediği anlamlar ile var 
olmaktadır. Yapay otantiklik aracılığı ile inşa edilen yapılar bu anlamlardan uzak 
kalmakta ve özgün anlamsal değerini karşılayamamaktadır. 

Aynı alanda kurgulanan yapay otantikliğin anlamsal deformasyonu; 

 Aynı alanda yapay olarak kurgulanan otantiklik, gelen ziyaretçilerin özgün olanı ayırt 
edememesine ve algılayamamasına yol açmaktadır. Bu da turistler açısından 
vernaküler çevre içerisinde özgün ve yapay olan arasında algı ve anlam karmaşası 
yaşamasına sebep olabilmektedir. 

 Yapay otantiklik ile tasarlanan yapıların yapımı arttıkça ziyaretçilerin tercihleri de yön 
değiştirebilmekte; yeni ve daha modern bir anlayış ile tasarlanmış yapay otantik 
mekanların kullanımı arttığından orijinal ve özgün olanlar geri planda kalarak 
anlamını yitirebilmektedir. 

 Orijinal olan ve yapay olanın bir arada bulunması vernaküler çevrenin zamanla öz 
kimliğini zedeleyerek anlamını kaybetmesine sebep olabilmektedir. 

Yapay Otantikliğin Kültürel Deformasyonu 

Kültürel deformasyon, belli bir kültürün temel kalıplarının ve ilkelerinin özelliklerini 
kaybetmesi olarak açıklanan bir süreç ifadesidir. Ayrıca zaman içinde kimi kültürlerin, 
kültürel örüntülerin, kültürel özelliklerin farklı dış veya iç etkenlerle kalıcılığını yitirerek 
kültürel değişimin meydana getirdiği bir kavram olarak ifade edilmektedir (URL 14). 

Vernaküler alanların çevrelerine inşa edilen geleneksel ve kültürel dokuyu yok eden çarpık ve 
kültür yutucu yapılar, beraberinde sahte gelenekler getirmekte ve kalıcı olanın yerini almaya 
başlamaktadır. Bu durum küresel pazarlama tekniklerinde cazip gelmesine rağmen bu 
mekanların kültürel anlamda tüketilmelerine zemin hazırlamaktadır (Özünel, 2011). 

Geleneksel halk kültürünün depolanıp saklanarak âdeta mumyalanmasını öneren korumacı 
zihniyet, özellikle halk kültürü ortamlarında icranın göstermeye dayalı yeniden üretiminin 
yerelin paketlenip standartlaştırılarak tüketime sunulması anlamına geldiğini bunun da uzun 
vadede halk kültüründe aşınma ve tahribatlara yol açabileceği savını ileri sürmektedir 
(Gülüm, 2015, s. 95).   

Farklı alanlarda kurgulanan yapay otantikliğin kültürel deformasyonu; 
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 Vernaküler yapılar bulunduğu bölgenin iklim, coğrafya, yaşam biçimi gibi çeşitli 
etkenleri doğrultusunda şekil alırlar. Yapay otantiklik aracılığıyla farklı coğrafyalarda 
kurgulanan yapılar, bulunduğu çevrede ait olduğu kültürel özellikleri tam olarak 
yansıtamayacağından eksik veya yanlış bir kültürel yansıma olabilmektedir. 

 Farklı bir coğrafyada o bölgenin kültürel özelliklerinin dışında farklı bir vernaküler 
ifadeye sahip olan bir yapı kurgulandığında yapı bulunduğu çevre ile hem görsel 
kültür, hem de anlamsal kültür açısından yabancılaşmaktadır. Bu durum hem 
vernaküler yapı, hem de ait olmadığı yabancı çevre açısından adaptasyon 

problemlerine yol açabilmektedir. 
 Vernaküler yapı, kurgulandığı yabancı bir çevre için dikkat çekici olabilmektedir. 

Fakat yapının bulunduğu çevre içerisindeki insanların kültürel farklılıkları nedeniyle 
tam olarak anlaşılamayacağından kültürler arası yanlış aktarımlara sebep 
olabilmektedir. Buna ek olarak vernaküler yapıların ait olduğu yerde tüm özgün 
faktörler ile birlikte bir bütün olarak algılanması ziyaretçiler açısından da daha doğru 
bir kültürel kaynak olarak görülmektedir. 

Aynı alanlarda kurgulanan yapay otantikliğin kültürel deformasyonu; 

 Aynı alanda yapay olarak kurgulanan otantiklik, o bölgenin kültürel dokusunu tanımak 
için gelen ziyaretçilerin özgün olanı ayırt edememesine ve bölgenin kültürel kimliğini 

tanımada karmaşıklık yaşamasına sebep olabilmektedir. 
 Turizm ile birlikte yükselen nüfus hareketleri, birey sayısının artmasını ve daha fazla 

turizme hizmet veren yapı ihtiyacını doğurmuştur. Yeni yapıların o yörenin vernaküler 
özelliklerinin taklit edilerek yapılması, insanların bu yapıları kullanımını artırmakla 
birlikte özgün olanı ayırt edememelerine sebebiyet verebilmektedir. Bu da vernaküler 
yapıların kültürel özelliklerinin doğru aktarılamaması ile sonuçlanabilmektedir. 

SONUÇ 

Vernaküler çevreye ilginin artmasına bağlı olarak turizm hareketleri sonucu yeni yapıların 
geleneksel olanı taklit yoluyla tasarlanması, zamanla vernaküler çevrenin anlamsal ve kültürel 
açıdan deformasyona uğramasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda çalışmada incelenen 

örnekler ve çıkarımlar göz önünde bulundurulduğunda yapay bir vernaküler çevrenin 
kurgulanması orijinal olanın kültürel ve anlamsal açıdan değerinin zedelenmesine sebep 

olabilmekte ve kimlik karmaşası yaratabilmektedir.  

Her yapının bulunduğu coğrafyanın kültürel özellikleri, iklim koşulları, yaşam biçimleri ve 

sahip olduğu değer yargıları ile şekillendiği düşünüldüğünde vernaküler yapıların bulunduğu 
çevre ile bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle vernaküler yapıların ait 
olduğu çevre içerisinde bir anlam kazandığını söylemek mümkündür. Aynı bölge içerisinde 
yapay otantiklik yolu ile kurgulan yapılar ise anlamsal ve kültürel açıdan karmaşıklığa sebep 
olabileceğinden doğru uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle vernaküler 
özelliklerin sürekliliğinin sağlanarak önemine yitirmemesi adına korunması hususundaki 
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hassasiyetin öne çıkarılması önem taşır. Turizmini hedefleyen tüm bölgelerde turistlerin 
ilgisini çeken değerlerin, turizmden zarar görüp yok olmaması adına güvence altına 

alınmalıdır. Bununla birlikte turizme olanak tanıyan bu mekanların doğallığı, turizmin 

sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, yerel kültürün sürdürülebilirliğinin sağlanmasında vernaküler özelliklerin taklit 
yoluyla çoğaltılması gerçek olanın değerini kaybetmesi ile sonuçlanabileceğinden bu sürecin 
orijinal olanı geri planda bırakmayacak; aksine onu vurgulayarak öne çıkaracak biçimde 
olmalıdır. 
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ÖZET 

Mukarnas, erken dönem yapılarında kubbe şeklini oluşturmak için üst üste binen katmanların 
birbirini taşıyarak geometrik bir biçim yaratan mimari eleman olarak inşa edilmiştir. Zamanla, 
kullanım alanı değişerek ve biçimsel olarak gelişerek ağırlıklı olarak süs amaçlı kullanım 
kazanmaya başlamıştır. Böylelikle mimari yapılarda kullanılan en güzel sanat eserleri 
örneklerinin yansıdığı bir unsur haline gelmiştir. Bu anlamda mukarnas, kubbe veya yarım 
kubbelerde, revaklarda, taç kapılarında, minarelerin şerefe altlarında, mihraplarda ve diğer 
birçok yerde kullanılabilen hacimsel bir bezeme ve süsleme çeşidi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

İran’ın İslam etkisi altına girmesinin ardından ilk güçlü İslam hükümeti Selçuklular olmuştur. 
Selçuklular dönemi İran sanatının ve mimarisinin en parlak dönemlerindendir. İslam öncesi 
erken dönem kullanımıyla İran mimarisinde var olan mukarnasların, en ihtişamlı örnekleri 
Selçuklu döneminde ortaya çıkmıştır. Erken dönemlerde mukarnaslar, kare bir planın üst 
örtüsünü katmanlar halinde bir kubbeye dönüştürmek amacıyla inşa edilmiştir. Farklı 
boyutlarda inşa edilen mukarnaslarda genellikle tuğla kullanılmış, ilerleyen dönemlerde çini 
sanatıyla dekore edilmişlerdir. 

Bu çalışma, mukarnas sanatının çeşitlerini ve yapısını tanıtarak mukarnas sanatını İran’da 
bulunan Selçuklu dönemi mimari örnekleriyle irdelemeyi hedeflemektedir. Örnek inceleme 
yöntemi ile İran’da Selçuklu dönemi mimari eserlerinden önemli yere sahip olan dört 
yapıdaki mukarnas örnekleri incelenmiştir. Bu yapılar İsfahan kentinde bulunan Sarban 
minaresi ve İsfahan Ulu Camisi, Tebriz’in Maraghe ilçesinde Mavi Kubbe ve Yazd ilinde yer 
alan Kümbet-i Ali (Gonbad-e Ali)’dir. İran mimari yapılarında bulunan mukarnaslar 
genellikle; ön mukarnaslar, yığılmış mukarnaslar, asma mukarnaslar ve petek mukarnaslar 
olmak üzere dört farklı biçimde yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, bu sanat tekniğinin 
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sürdürülebilirliğini ve mimarideki önemli yerini korumak için, çeşitli tarihsel dönemlerde inşa 
edilen mukarnasların günümüzdeki tarihi örneklerinin korunmasının yanı sıra, bu değerli 
eserlerin yapım tekniklerinin tanıtılması, kaydedilmesi ve öğretilmesi gerekliliği 
vurgulanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Mukarnas, Selçuklu, İran, İslam mimarisi, cami. 

ABSTRACT 

Muqarnas was built as an architectural element which creates a geometric form by carrying 

each other by overlapping layers to form the dome shape in the early period structures. Over 

time, its usage area has changed and it has started to be used mainly for ornamental purposes 

by developing stylistically. Thus, it has become an element where the most beautiful works of 

art used in architectural structures are reflected. In this sense, muqarnas appears as a 

volumetric decoration and ornamentation type that can be used in domes or semi-domes, 

porticos, crown doors, under the balconies of minarets, mihrabs and many other places. 

After Iran came under the influence of Islam, the first powerful Islamic government was the 

Seljuks. The Seljuk period is one of the brightest periods of Iranian art and architecture. The 

most magnificent examples of muqarnas, which existed in Iranian architecture with their use 

in the early pre-Islamic period, emerged in the Seljuk period. In the early periods, muqarnas 

were built to transform the upper cover of a square plan into a dome in layers. In muqarnas, 

which were built in different sizes, bricks were generally used and later they were decorated 

with tile art. 

This study aims to examine the art of muqarnas with architectural examples from the Seljuk 

period in Iran by introducing the types and structure of muqarnas art. The samples of 

muqarnas in four buildings, which are significant constructions among the architectural works 

of the Seljuk period in Iran, were examined with the case study method. The case study 

structures being discussed in this study can be named as: Sarban minaret and Isfahan Great 

Mosque located in Isfahan, Blue Dome in Maraghe district of Tabriz and Kümbet-i Ali 

(Gonbad-e Ali) in Yazd province. The muqarnas found in Iranian architectural structures are 

generally made in four different ways: front muqarnas, stacked muqarnas, suspended 

muqarnas and honeycomb muqarnas. That in order to retain the sustainability of this art 

technique and its significant place in architecture, in addition to preserving the present 

historical examples of muqarnases being built in diverse historical periods, the construction 

techniques of these valuable Works should be introduced, recorded and taught. 

Keywords: Muqarnas, Seljuk, Iran, Islamic architecture, Mosque. 

 

 

GİRİŞ 
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Mukarnas onuncu yüzyıla kadar İslam mimarisinin en sofistike unsurlarından biri olarak 
kabul edilir ve iç bükey dönüşlerde kullanılan mimari bir geçiş elemanıdır (Tabbaa, 1985).  

Mukarnas'ın yapımında tuğla, alçı, kiremit, ahşap veya metal gibi malzemeler 
kullanılmaktadır. Mukarnas taçkapı, niş, pandantif, minare, sütun başlığı, korniş ve kubbe gibi 
yapı elemanlarında görülmektedir (Güzelci, vd., 2021). Mukarnasın yüzyıllar boyunca yaygın 
olarak uygulanması, geometrik açıdan zengin çoklu varyasyonların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. İslam mimarisinde bin yılı aşkın süredir kullanılan bu elemanın farklı dönem ve 

bölgelerde çeşitli tasarım ve uygulama şekilleri bulunmaktadır. Mukarnas’in ilk örnekleri 
9.yy’da Orta Asya’da uygulanmıştır. Daha sonra, Kuzey Afrika ve Endülüs’e kadar uzanan 
bir coğrafyaya yayılarak çeşitli yapı malzemeleri ve tasarım şekilleriyle kullanılmıştır 
(Dinçer, 2021). Mukarnasların İslam mimari örneklerinde ise yaklaşık 11.yy’dan itibaren 
kullanıldığı görülmektedir. Bu elemanın tasarım özellikleri ve yapıdaki kullanım alanları 
coğrafya, kültür ve dönemlere göre değişiklik göstermektedir (Şekil 1, Haddad, 2020).  

 

Şekil 1. Mukarnas kullanım örnekleri – a) Taç kapı, b) Niş, c) Pandantif, d) Minare, e) Sütun 
başı, f) Korniş (Güzelci, vd., 2021) 

Genel anlamda, bir yapıyı süslemek veya kademeli olarak bir geometrik şekilden diğerine 
dönüştürmek için üst üste binen katmanlar şeklinde kullanılan mukarnaslar, özellikle kubbe 
yapımında etkili bir geçiş elemanı olarak kabul edilmektedir; ancak zamanla özgün kullanım 
şeklini kaybetmiş ve daha çok süsleme amaçlı kullanılmıştır (Nejad Ebrahimi ve Sami, 2018). 
Bir plan izdüşümünde 2 boyutlu bir örüntü ile temsil edilebilen mukarnaslar, üçüncü boyutta 
çeşitli topolojik ilişkilerde düzenlenmiş çok sayıda geometrik eleman içeren yüksek bilgi 
içeriği sağlayan hücresel benzeri geometrik organizasyondan oluşmaktadır. Geometrik ve 

topolojik özelliklerini çözümlemeye ve çözümlemeye yönelik çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır (Sakkal 1988; Yaghan 2003; Güzelci, vd., 2021). Ancak İran İslam mimarisi 
özelinde tarihinin ve çeşitlerinin değerlendirildiği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma 
kapsamında, yapılarda kullanılan mukarnas çeşitleri ortaya konmuş ve mukarnas sanatını 
İran’da bulunan Selçuklu dönemi mimari örnekleriyle incelenmiştir. Örnek inceleme yöntemi 
ile İran’da Selçuklu dönemi mimari eserlerinden önemli yere sahip olan İsfahan kentinde 
bulunan Sarban minaresi ve İsfahan Ulu Camisi, Tebriz’in Maraghe ilçesinde Mavi Kubbe ve 
Yazd ilinde yer alan Kümbet-i Ali (Gonbad-e Ali) yapılarında mukarnas örnekleri 
incelenmiştir. İran mimari yapılarında bulunan mukarnaslar genellikle; ön mukarnaslar, 
yığılmış mukarnaslar, asma mukarnaslar ve petek mukarnaslar olmak üzere dört farklı 
biçimde yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, mukarnasların yapım tekniklerinin 
tanıtılması, kaydedilmesi ve öğretilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 
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MUKARNAS VE İRAN MİMARİSİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLERİ 

Mukarnas, genellikle sarkıt şeklinde asılı, düzen ve ritimle oluşan girintili-çıkıntılı bir 
hacimsel bezeme türüdür ve İslam mimarisinin ve sanatının üç boyutlu geometrik bir deseni 

barındıran mimari elemanıdır. Mukarnaslar, İran'da ve Arap ülkelerinde ağırlıklı olarak ve 

zamanla artarak İslam mimarisinde kullanılmıştır. Mukarnas hem yapım şekli hem de 
kullanılan malzemeye göre farkla biçimler almıştır. Tuğla malzeme ile daha basit birimli 
tasarımlar yapılırken, İran ve Özbekistan örneklerinde alçı malzeme kullanılarak duvara 
destek çubuklarıyla asılı biçimde yapılmıştır. Kuzey Afrika örneklerinde ise alçı ya da ahşap 
malzeme ile sarkıt biçiminde uygulanmış örnekler mevcuttur.  “Anadolu’da taçkapı ve 
minareler gibi açık mekan öğelerinde taş ve mermer malzemeden yapılmış mukarnas 
örneklerine rastlanırken, tonoz-bingi ve mihrap gibi kapalı mekan öğelerinde tuğla üzeri çini 
süslemeleri ve alçı örneklerine rastlanmaktadır” (Ödekan, 1988: Aslanapa, 2000). 

Tuğla üzeri çini aplike ve alçı mukarnas bezemeler dekoratif amaçlı kullanılırken taş 
mukarnas bezemeler hem dekoratif hem de strüktürel işlev görmektedir. Bu çalışmada İran 
mimari yapılarından örnekler ele alınmış ve mukarnas unsurunun İran mimarisinde görünen 
çeşitleri incelenmiştir. İran mimari örneklerinde şekil açısından mukarnas dört kategoriye 
ayrılabilir: 

Öne Doğru Gelişen Mukarnaslar 

İran geleneksel mimari terminolojisinde “ön mukarnas” binanın kendi yapı malzemelerinden 
oluşan mukarnas türü olarak adlandırılmaktadır. Dış yüzeylerinde herhangi bir süsleme 
kullanılmayan mukarnaslardır (Şekil 2). Ön mukarnasın dayanıklılığı oldukça yüksektir 
(Nejad Ebrahimi ve Sami, 2018). 

 

Şekil 2. Tebriz Çarşısındaki mukarnaslar 

 

Yığılmış (Üstüste binmiş) Mukarnaslar 
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Bu mukarnaslar, yapıda kullanılan ana malzemelere ek olarak, binaya eklenen sıva, tuğla ve 
taş gibi malzemelerden yapılmaktadır. Çoğunlukla birkaç sıra halinde inşa edilen bu 
mukarnas tipi yapıların iç ve dış yüzeylerinde kullanılabilmektedir (Şekil 3). Dayanıklılığı ön 

mukarnas tipine oranla düşüktür (Mardani, 2021). 

 

Şekil 3. Oshtorjan Ulu Caminin taçkapısı 

Asma Mukarnaslar 

Sarkıtlarda asılı olan kireçtaşı prizmalarına benzerlik gösteren bu tip mukarnaslar, yapı 
içindeki içbükey yüzeylere alçı, çömlek, çini ve benzeri farklı malzemelerin 
yapıştırılmasından oluşturulmaktadır (Şekil 4). Diğer mukarnas tiplerine oranla daha az 

dayanıklılığa sahiptir (Nejad Ebrahimi ve Sami, 2018).  

 

Şekil 4. Agha Bozorg Cami taç kapısı 

Petek Mukarnaslar 
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Adından da anlaşıldığı üzere bu mukarnas tipi, genellikle üst üste dizilmiş küçük kovanlara 
benzemektedirler ve homojen bir geometrik düzene sahiptirler. Bu mukarnaslar, asma 
mukarnaslar ile görünüş bakımından benzerlik göstermektedir. Yazd kentindeki Ulu caminin 

girişinde kullanılan mukarnas petek mukarnasın en güzel örneklerden biridir (Şekil 5). 

  

Şekil 5. Yazd Ulu Cami petek mukarnas örneği 

SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT MUKARNAS ÖRNEKLERİ  

Bu çalışmada Selçuklu dönemine ait önemli mukarnas örneklerini barındıran, sırasıyla İsfahan 
kentinde yer alan Sarban Minaresi, Tebrizin Maraghe ilçesinde konumlanan Mavi Kubbe, 
İsfahan Ulu Cami ve Yazd ilinde yer alan Kümbet-i Alî yapıları ele alınmıştır.  

Sarban Minaresi  

12. yy. Selçuklu döneminde İsfahan’da inşa edilen Sarban Minaresi’nin yapımında tuğla, 

cephe süslemesinde ise tuğla ve çini sanatı kullanılmıştır (Yurttaş ve Gökler, 2020). Minare 

yaklaşık 54 metre yüksekliğindedir ve 135 basamaklıdır. Bu minare İsfahan kentinde ve tüm 
pers topraklarında Selçuklu mimarisinin biçimsel tasarımının özel bir üslubunu temsil 
etmektedir (Taghizadeh, 2012). Çini üzerine kûfi yazı ile yazılmış üç taş dizisine sahiptir. 
Birinci kısım tuğla örgüsü şeklinde yapılmıştır. İkinci ve üçüncü kısımlarda ise zengin tuğla 
süslemelere sahiptir. Dördüncü bölüm, firuze çinilerle tuğla mukarnaslı minarenin birinci 

tacıdır. Beşinci kısım tuğla süslemelerdir. Altıncı kısım minarenin ikinci tacıdır ve yedinci 
kısım ise minarenin karanlık kısmıdır. Bu minarenin iki taç kaidesinde firuze renkli iki kitabe 
görülmektedir (Şekil 6, Honarfar, 1993). 

   

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 859



 

Şekil 6. Sarban Minaresindeki mukarnas sanatı 

Mavi Kubbe 

Maraghe kentinde, Selçuklu dönemi yapılarından biri olan Mavi Kubbe’de kullanılan 
süslemeler, Selçuklu döneminin diğer yapılarına ve kentin uzun bir süre istilasında kaldığı 
Moğol eserlerine göre farklı birçok özgün özellik bulundurmaktadır. Bu yapıda kullanılmış 
olan mukarnas özel ustalıkla tuğlaların arasına yerleştirilmiş olan ince bir çini işlemesiyle 
süslenmiştir (Şekil 7). Bu yapıdaki makarnas iki sıradan oluşmaktadır. İlk sıra iki çeyrek 
kubbe kemerinin iki kaidesine oturmasıyla oluşurken, ikinci sıra bir dizi çeyrek kubbenin ilk 

sıranın üzerine oturmasından oluşmaktadır (Parvin ve Sattarnaejad, 2019). 

 

Şekil 7. Maraghe kentinde yer alan Mavi Kubbe yapısı ve yapıda kullanılan mukarnas 
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İsfahan Ulu Cami 

Büyük Selçuklu yapısı olan İsfahan Ulu Cami (veya Cuma Camisi) 11.yy’ın sonlarında inşa 
edilmiştir ve farklı dönemlerde çeşitli ilaveler ile günümüz halini almıştır (Haddad, 2020).  

Camideki en önemli değişiklikler Selçuklular döneminde olmuştur. Bu dönemin mimarları 
kendilerini özgü cami desenleri oluşturmuş ve kuzey, güney, doğu ve batı taraflarına dört 
revak inşa ederek "İran Camii" üslubu olarak bilinen yeni bir tarz yaratmışlardır. Bu cami 
farklı dönemlerde tahrip olmuş olsa da yeni eklemeler ve yorumlamalar ile yenilenmiştir. 
Selçuklu döneminde bu cami iki büyük salon şeklinde inşa edilmiştir. Bu salonlarda mukarnas 

sanatının özgün örnekleri görünmektedir (Özkurt, 2005).  Şekil 8 caminin iç mekanında üst 
örtü unsuru olarak yapılmış olan mukarnas örneklerini gösterir iken Şekil 9 caminin avludan 

iç mekana giriş kısmı olan eyvanda bulunan mukarnasları göstermektedir. Cami’deki 
mukarnaslar kare bir planın üst örtüsünü oluşturmak için kullanılmıştır. Bu mukarnas her bir 

kaidenin bir kemer üzerine yerleştirildiği tuğla kemer ve mukarnasın sınırını belirleyen üç 
parçalı kemerden oluşmaktadır. Ayrıca cami salonlarının giriş kısmında da mukarnas 

kullanılmıştır (Grabar, 1990). 

 

Şekil 8. İsfahan Ulu camisinde iç mekanda kullanılmış olan mukarnas örnekleri 

 

Şekil 9. İsfahan Ulu camisinde giriş eyvanlarındaki mukarnaslar 

Kümbet-i Alî (Gonbad-e Ali) 

1050’li yıllarda yapıldığı düşünülen Kümbet-i Âlî (Gonbad-e Ali), İran’ın Yazd ilinde yer 
almaktadır. Türbe olarak inşa edilen bu yapı sekizgen bir plana sahiptir. Taş ve harç 

kullanılarak inşa edilen yapının köşe noktaları, açılı dikdörtgen bir taban yapı üzerine 
oturtularak sekizgen şekli elde edilmiştir. Kubbenin genel yüksekliği yaklaşık 12 metre, 
tabanın yerden yüksekliği ise 2 metredir. Yapıda Selçuklu dönemine ait mukarnaslar dikkat 
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çekmektedir. Şekil 10’da göründüğü üzere bu kümbetin sekizgen gövdesinin dış duvarının üst 
bölümünde üç katmanlı bir mukarnas kuşağı yer almaktadır (Haddad, 2020). Bu türbenin 
mukarnasları, gövde ucu ile kubbenin kaidesi arasında sıra sıra dizilmiş biçimde ve kuşak gibi 
kıvrılarak gövdeyi sarmaktadır. Mukarnasın yer aldığı yapı bölümü: 

1. Kubbenin hemen altında bir sıra içi boş yüzeyler, 
2. Bir sıra dikdörtgen biçimli çukurlar biçiminde yazıtlar (kitabeler), 

3. Bahsi geçen iki sıranın arasında kalan üç bölümlü bir mukarnas olmak üzere üç farklı 
katmandan oluşmaktadır. 

 

Şekil 10. Kümbet-i Alî ve yapıda kullanılan Mukarnas 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

İslam sanatında resimli anlatımın sembolik temsille yer değiştirmesi sonucunda geometrik 
keşifler, saf geometri ve semboller; deneysel ve diyalojik bir alan haline gelerek önemli bir rol 
kazanmıştır. Bu nedenle, hem yüzey dekorasyonunda hem de mekansal bileşenlerde, farklı 
desen varyasyonları gelişmeye başlamıştır. Geometrinin 12-16. yüzyıllar arasında belirgin bir 
biçimde yapısal ve mekansal örgütlenmelerin tasarımına yansıdığı ileri sürülebilir (Güzelci & 
Alaçam, 2019).  

Hemen hemen tüm İslam ülkelerinde çeşitli örnekleri bulunan mukarnas unsuru İslam 
mimarisinin simgelerinden biri haline gelmiştir. İran’da bulunan tarihi yapılar incelendiğinde, 
İslam öncesi yapılarda da mukarnasın ilkel ve basit şekliyle, özellikle kare bir planın üst 
örtüsünü oluşturan bir unsur olarak kullanıldığı örnekler görülmektedir. İslam sonrası, 
Selçuklu devleti günümüzde İran sınırları içerisinde, çok sayıda önemli mimari örnekler inşa 
etmiştir ve mukarnas örneklerinin en eski ve özgün örneklerini İran mimarisine ve sanatına 
kazandırmıştır. Bu nedenle, mevcut çalışma Selçuklu yapılarından birkaç önemli örneği ele 
alarak mukarnas sanatına vurgu yapmıştır. Selçuklu döneminde ön plana çıkmış olan 
mukarnas daha sonraki dönemlerde gelişerek daha büyük alanlarda ve daha ince işçiliklerle 
yapılarak gelişmiştir. 
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Bina adı Mukarnas Türü Mukarnas’de 
Kullanılan 
Malzeme 

Mukarnasın Fotoğrafı 

Sarban 
Minaresi 
(İsfahan 
kenti) 

Yığılmış mukarnas Tuğla ve çini 

 
Mavi 
kubbe 

Petek mukarnas ve üst 
kısımda zamanla kısmen 
tahrip olmuş üç sıralı öne 
doğru gelişen mukarnas 

Tuğla ve çini 

 

 
İsfahan 
Ulu Cami 

İç mekanda, öne doğru 
gelişen mukarnas ve 
yığılmış mukarnaslar; 
eyvanlarda ise petek 
mukarnas ve asma 
mukarnaslar 

  

Tuğla ve çini 

 

 
Kümbet-i 
Âlî 

Öne doğru gelişen 
mukarnaslar 

Tuğla 

 

Sonuç olarak, farklı ve karmaşık geometriler sonucu üretilen mukarnasların herhangi bir 

koruma-onarım çalışmasında geometrisinin çözümlenerek uygun müdahaleler ile 
gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Birçok tarihi değeri barındıran kültür varlığı 
için geçerli olan rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin üretimi sırasında, mukarnasların 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 863



karmaşık geometrik şemasının belirlenememesinden dolayı yanlış müdahalelerle 
karşılaşılabilmektedir. Doğru çözülemeyen geometrik şemanın ardından özgünlüğünden 
kuşku duyulacak karakterlerde müdahaleler gerçekleştirilebilmektedir. Bu süreçler 
gerçekleşmeden, özgün mukarnas özellikleri ve barındırdıkları değerler belgelenerek kayıt 
altına alınmalıdır. Çalışmada İran’da bulunan 4 farklı yapı içerisinde bulunan mukarnas 
özellikleri belgelenerek kayıt altına alınmıştır. Selçuklu döneminde farklı teknikler ile farklı 
mukarnas tipleri ile inşa edilen mukarnaslar, yapıda özgün estetik değerler sunduğu gibi 
strüktürel olarak da yapıda geçiş elemanı olarak kullanılmıştır. Mimarlık tarihinde bu denli 
önemli mimari eleman olan mukarnas sanat tekniğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 

mimarideki önemini koruması için çeşitli tarihsel dönemlerde inşa edilen mukarnasların tarihi 

değerlerinin korunmasının yanı sıra, yapım tekniklerinin tanıtılması, kaydedilmesi ve 
öğretilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin şehri, Anadolu’nun en eski 
yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Mardin’in, 
ikinci kalabalık nüfusa sahip ve merkeze 60 km uzaklıkta bulunan ilçesi Midyat bu çalışmanın 
içeriğini oluşturmaktadır. Midyat ilçesi Tur Abdin bölgesinin merkezinde bulunmaktadır ve 
tarihte birçok ticaret yolu kentin merkezinden geçmektedir. Bu sebeple Midyat, bölgedeki 
civar ilçelere oranla daha hızlı gelişmiş ve dolayısı ile daha fazla tarihi değerleri içinde 
barındırmıştır. Bu duruma paralel olarak sosyokültürel değerleri ve kültürel miras varlıkları 
bakımından ilçede çeşitlilik artmıştır. Tarihi yapı çeşitliliğinin fazla olması, Midyat’ın çok 
çeşitli bir kültüre sahip olması ve bu kültürlerin günümüze kadar bir arada gelmesi ile 
ilişkilendirilebilmektedir. Zaman içerisinde bölgede değişen yaşam koşulları ve teknolojik 
gelişmeler, pek çok kültürel varlık niteliğinde olan yapının özgün işlevinde kullanılamaması 
ve yapının terk edilerek işlevsiz kalması sonucunda harap duruma gelmesine neden olmuştur. 
Bu duruma engel olmak amacıyla zamanla tarihi yapıları koruma kavramı gündeme gelmiş ve 
özgün işlevlerini yitiren yapıların yeniden işlevlendirilmeleri koruma-restorasyon 

çalışmalarının en önemli konuları arasında yer almıştır.  

Günümüzde, doğru analizlerin ve müdahalelerin yapılamaması sonucunda tarihi değerlere 
uygulanan restorasyon teknikleri, özgün değerlerin nesiller arası aktarımında en büyük 
sorunlarından biri olabilmektedir. Bu çalışmada, 2021 yılına kadar olan süreçte Midyat’taki 
anıtsal ve sivil mimari yapılarında rastlanılan restorasyon problemlerine yer verilmektedir. Bu 
problemlerin zamanla geleneksel kent dokusunda ne tür sorunlar oluşturabileceğine değinmek 
ve kentin karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri getirmek hedeflenmektedir. Belirlenen 
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hedef doğrultusunda Midyat’ta anıtsal mimari yapı olarak Mor Gabirel Manastırı, Ortaçarşı 
Mahallesi’nde bulunan sivil mimari örneği ve kent dokusunu değerlendirmek amacıyla 
İzbırak Mahallesi ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan incelemeler kapsamında, yapı gruplarının 
özgün dokusu göz önünde bulundurularak yapılan müdahalelerde zarar, katkı ve uyum 
kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularında, Geleneksel Midyat 
yapılarının özgün olan değerlerinin yanlış müdahaleler ile gelecek nesillere aktarılma 
durumuyla karşı karşıya kaldıkları görülmüştür.  Sonuç olarak yapılan çalışma ile ele alınan 
yapı gruplarının özgün değerleri arşiv belgeleri ve güncel fotoğraflar ile ortaya çıkarılmış, 
özgün olmayan müdahalelere yönelik farkındalığın arttırılmasına katkı sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Midyat, koruma, yeniden işlevlendirme, kültürel miras, Mor Gabriel 
Manastırı. 

ABSTRACT 

The city of Mardin, which has hosted many civilizations throughout history, is one of the 

oldest settlements in Anatolia. Midyat, the district of Mardin with the second largest 

population, located in the Southeastern Anatolia Region and 60 km from the center of Mardin, 

constitutes the content of this study. Midyat district is located in the center of the Tur Abdin 

region and many trade routes has passed through the city through history. For this reason, 

Midyat has developed faster than the surrounding districts in the region and therefore has 

more historical values. Parallel to this situation, there is a high diversity in the district in terms 

of socio-cultural values and cultural heritage assets. The high diversity of historical buildings 

can be associated with the fact that Midyat has diverse cultures and these cultures have come 

together until today. 

Over time, the changing living conditions and technological developments in the region have 

caused some buildings, which have the characteristics of various cultural assets, to not be 

used in its original function and to be neglected as a result of being abandoned and 

dysfunctional. Besides issues about protection of historical buildings, re-using the buildings in 

order to be allocated to any social activity is among the main objectives of the conservation 

studies. Therefore, re-using of structures that have lost their original functions is among the 

most significant issues of conservation-restoration studies. Today, restoration techniques 

applied to historical values as a result of making incorrect analyzes and interventions can be 

one of the major problems in the transmission of original values between generations. In this 

study, restoration problems encountered in monumental and civil architectural structures in 

Midyat until 2021 are included. It is aimed to address sorts of problems which can be arised in 

the traditional urban fabric over time and to offer solutions to the problems that the city may 

encounter. In line with the determined target, Mor Gabirel Church as a monumental 

architectural structure in Midyat, the civil architecture example in Ortaçarşı District and the 
İzbırak District were examined separately in order to evaluate the urban texture. Within the 
scope of the examinations, the damage, contribution and adaptation criteria were evaluated in 

the interventions made by considering the original texture of the building groups. In the 
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findings of the study, it has been observed that the original values of the Traditional Midyat 

structures has encountered problem of being transferred to the future generations with wrong 

interventions. As a result, the original values of the building groups discussed in the study 

were revealed with archival documents and contributed to raising awareness about non-

original interventions. 

Keywords: Midyat, preservation, reuse, cultural heritage, Mor Gabriel Monastery. 

GĠRĠġ 

Dünya üzerinde bulunan kültürel varlıkların koruma ilkeleri Uluslararası Anıtlar ve Sitler 
Konseyi (ICOMOS) tarafından belirlenmektedir. Kültür varlıklarına yapılacak olan farklı 
müdahalelerin teorik ve teknik esasları da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO), Koruma Çalışmaları Merkezi ve Kültür Varlıklarının Restorasyonu (ICCROM), 

ICOMOS tarafından bildirgeler ve tüzükler ile yayınlanmaktadır. Kültür varlıklarının özgün 

değerleri korunarak, mecburiyet durumunda en az ve geri dönüştürülebilir müdahale ile 

gelecek nesillere aktarılması, korumanın temel ilkelerindendir. 

Kültürel varlıkların korunmasının ve onarılmasının temel amacı 1964 Venedik Tüzüğü’nün 3. 

Maddesinde “Anıtların korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu 
kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır.” belirtilmiştir. Ayrıca tüzüğün 4. Maddesinde de 

belirtildiği gibi “Kültür varlığının korunmasındaki temel tutum korumanın kalıcı olması, 
sürekliliğinin sağlanmasıdır.” (ICOMOS, 1964). Venedik Tüzüğü gibi koruma sınırlarını 
belirleyen 1931 Atina Tüzüğü (Carta del Restauro) Madde 1 ile “Herşeyden önce, anıta, 
çökme ve aşınmalardan ötürü kaybettiği dayanıklılığı ve zamana karşı direnme gücünü 
yeniden kazandırmaya yönelik sürekli bakım ve sağlamlaştırma çabalarına önem verilmesi 
gerekir.” anıtların korunmasına önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır (ICOMOS, 1931). 

Zamanla ortaya çıkan yeni durumlara göre de farklı yıllarda farklı yönetmelikler Atina ve 

Venedik tüzükleri esas alınarak ek olarak çıkartılmıştır (1975-Amstredam Bildirgesi, 1994-

Nara Özgürlük Bildirgesi, 1999-Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü vb.). Bu tüzük, bildirge ve 

yönetmelikler doğrultusunda koruma yöntemi ve tekniği geliştirilirken kültür varlığının 
durumuna ve özgün özelliklerine göre ana kararlar alınmaktadır. Anıtların korunması, 
yalnızca formunun değil, yapımı hakkında bilgi veren her türlü üretim malzemesi ve tekniği 
hakkında bilgi alınabilecek her türlü özgün özelliğinin yaşatılması, tarihi belge niteliğinin 
korunması gerekmektedir (Ertaş & Bekar, 2020). Yapıların zaman içerisinde görmüş olduğu 
müdahalelerin, onarımların veya eklerin de yapıldığı dönemin özgün değerlerini 
taşıyabileceği ve tarihi belge özelliği barındırabileceği, bu uygulamaların da yerine göre 
korunması gerektiği unutulmamalıdır. 

Yüzyıllar boyunca birçok önemli gelişmeye ve tarihsel olaylara tanıklık ederek tarihi değerleri 
barındıran kültür varlıklarının özgün özelliklerinin korunması, bölge yaşanmışlıklarının ortaya 
çıkarılmasında ve geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurulmasında etkin rol oynamaktadır. 
Türkiye'nin de içinde bulunduğu Anadolu toprakları, kültür varlıkları bakımından zengin bir 
birikime sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Mardin ve çevresinde de bölgede 
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yaşanmış birçok tarihi olayın özelliğini yansıtan kültür varlıklarının özgün örnekleri 
bulunmaktadır. Bu yapılar günümüzde, genellikle kullanıcının yapının korunması amacıyla 
yapılacak gereklilikler için yeterli ekonomik güce sahip olmaması nedeni ile terk edilerek 

zamanla harap hale dönüşmektedir. Mardin ve çevre ilçelerinde kentsel sit alanında bulunan 

anıt ve sivil mimari örneklerinde, tescilli yapılar da dahil olmak üzere özgün değerleri ile 
korunamamakta ve özellikle kaçak yerleşimler ve müdahaleler tarihi kent dokusuna zarar 

vermektedir. 

Çalışma kapsamında ele alınan Midyat, seneler boyunca tıpkı ilçesi olduğu şehri Mardin gibi 
birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve bu farklılıklar sonucu bölgede mimari 

değerleri açısından da birçok farklı özgün değerler ile karşılaşılmaktadır. Midyat’ta ilk 

yerleşimin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber; 
Sümer, Asur, Urartu, Makedon, Pers, Roma, Abbasi, Artuklu, Osmanlı dönemlerini geçirmiş, 

tüm bu önemli uygarlıkların etkileriyle günümüz şeklini almıştır (Daşdemir, 2009). Birçok 
farklı dönemin etkisinde kalmış olmasının etkileri, günümüzde halen birçok farklı kültürün bir 
arada yaşamasında ve mimari olarak farklı nitelikte birçok eserin halen ayakta olmasında 
görülebilmektedir. Çalışmada korunması gereken bu değerlerin özelliklerine değinilmiş, yapı 
malzemesi olarak kullanılan yöreye özgü taş malzeme ele alınmış ve kurulduğu dönemden 
beri gelen süreçte yer edindirdiği medeniyetlerin izlerini barındıran anıtsal yapıların ve sivil 

mimarinin özellikleri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda yapılarda günümüzde karşılaşılan 
restorasyon problemleri Ortaçarşı Mahallesi’nde bulunan bir konut, Mor Gabriel Manastırı ve 

İzbırak Mahallesi örnekleri üzerinden sivil, anıt ve kentsel doku olmak üzere ayrı ayrı ele 

alınmıştır. Yapılan incelemeler kapsamında, yapı gruplarının özgün dokusu göz önünde 
bulundurularak yapılan müdahalelerde zarar, katkı ve uyum kriterleri doğrultusunda 
değerlendirilmiştir. Çalışmada, tarihi değerlere uygulanan restorasyon problemlerinin zamanla 

geleneksel kent dokusunda ve bölgede sorunlar oluşturabileceğini vurgulamak ve bölgede 
karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri sunmak hedeflenmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışmada niteliksel ya da niceliksel araştırma olarak ele alınabilen saha taraması/araştırması 
yöntemi kullanılmıştır (Durak, 2011). Saha taraması, bir projenin özelliklerini belirlemek ve 

daha önce fark edilmeyen kullanıcı ihtiyaçlarını anlayabilmek için uygulanan, gerçek hayattan 
ve gerçek verileri gözlemlemeye dayalı bir yöntemdir . Üç aşamalı gerçekleştirilen yöntemin 
ilk aşamasında saha araştırması öncesi literatür taraması ile bölge hakkında bilgi sahibi 
olunmuştur. İkinci aşamada saha hakkında planlamalar yapılmış ve sahaya erişilerek veri 
toplanmıştır. Son aşamada ise elde edilen verilen değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ortaçarşı Mahallesi’nde bulunan sivil mimari örneği için arşiv fotoğraflarına ulaşılmış ve 
belirli zaman aralıkları ile aynı açıdan fotoğraflar çekilerek yapılan müdahaleler okunaklı 
duruma getirilmiştir. Benzer yöntem anıt mimari örneği Mor Gabriel Manastırı ve kırsal tarihi 

yerleşim alanı örneği İzbırak Mahallesi için de gerçekleştirilmiştir.  

MĠDYAT  
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Midyat, yazılı kaynaklarda ilk defa M.S. 9.yy’da Asurlular zamanında eski ilçe ismi olan 
“Matiate” şeklinde geçmektedir (Yanmaz, 2001: 6). Kaynaklarda “dinlerin ve dillerin 

buluştuğu kent” olarak ifade edilen Mardin ve Midyat; İslam, Hristiyan ve Ezidilik gibi 

birçok farklı dinleri barındırırken bölgede Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice ağırlıklı 
olmak üzere birçok farklı dil konuşulmaktadır.  

Birçok medeniyetin etkisi altında kalmış ve Mezopotamya’da “Tur Abdin” olarak adlandırılan 
bölgenin merkezinde yer alan Midyat, Mardin ilinin günümüzde 117.364 nüfusuna sahip bir 
ilçesidir (Midyat Nüfus Müdürlüğü). Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması 
sonucunda bu medeniyetlere ait tarihi değerler ve kültürel varlıklar bakımından zengin bir 
bölgede bulunmaktadır. Ayrıca Midyat’ın ticaret yollarının merkezinde bulunması etrafında 
yer alan diğer ilçelere oranla daha hızlı gelişmesini sağlamıştır (Kutlu, 2019).  

Midyat, Mardin şehri kadar eğimli bir topografyaya sahip olmasa da “Estel” ve “Eski 

Midyat” şeklinde ayrılan merkezlerinde engebeli araziler bulunmaktadır (Dalkılıç ve Aksulu, 
2004). Midyat ilçesi, önceden Estel diye isimlendirilen bir bölge (günümüzde Midyat’a bağlı) 
ile Eski Midyat olmak üzere iki farklı kent dokusundan oluşmaktadır. Bugün yeni yerleşim 
yerleri bu iki bölge arasında gelişmektedir (Şekil 1, Şekil 2). Midyat ilçesindeki tarihi 
dokunun günümüze kadar korunarak gelmesinde, yeni yerleşim yerlerinin iki bölge arasında 
gelişmesinin katkısı büyüktür.  

 

ġekil 1. Günümüzde Midyat ilçesi – Estel ve Eski Midyat sınırları arasında kalan bölgede 
gelişen yeni yerleşim alanları (Yandex harita üzerine yazarlar tarafından işlenmiştir.) 
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ġekil 2. Midyat ilçesi yapılaşma durumunu gösteren harita (Sel ve Gül, 2009: 82) 

Bulunduğu konum nedeni ile Mardin gibi eğimli bir araziye sahip olduğu düşünülebilir (Şekil 
3a). Ancak Midyat daha çok düzlük alanlardan oluşmuş ve Midyat yapıları bu düzlükler 
arasında sıralanmıştır (Şekil 3b). Daşdemir (2009) yazısında, Midyat topografyası ile ilgili: 
“Midyat’taki evler arazinin düz ve hafif eğimli olmasından kaynaklı Mardin’deki gibi planlı 
üst üste değildir. Evler topografyaya uygun bir şekilde ve özellikle de tarihi dokular kuzey 
güney doğrultusunda yapılmıştır.” ifadelerine yer vermiştir. 

  
   a      b 

ġekil 3. Kentlerin topografik kesitleri – a) Mardin şehri, b) Midyat ilçesi (Sel ve Gül, 2009) 

Midyat’ın bulunduğu coğrafyanın en büyük getirisi, ilçede çok sayıda bulunan taş ocaklarıdır. 
Taş ocakları bakımından zengin olması, ilçedeki tarihi yapılaşmanın Midyat taşlarından inşa 
edilmesine vesile olmuştur.  

MĠDYAT TAġI 

Yörede çıkarılan Midyat taşı, birçok yapı malzemesine kıyasla kolayca işlenebilir olması, 
mekanik tesisat kanalları için rahatlıkla kesilebilmesi ve delinebilmesi, montaj sırasında 
rahatlıkla çivi ve vida kullanılması açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Doğal yapı 
malzemesi olan bu taşın, bölgede bol miktarda bulunması ve dolayısı ile maliyetinin de uygun 
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olması, bölgede birçok yerleşim biriminde yapı malzemesi olarak kullanılmasına sebep 
olmaktadır (Adin, 2007: 17).  

Fonksiyonel ve ekonomik olarak büyük hizmet sağlayan bir Midyat taşı, yakında bulunan taş 
ocaklarından çıkarılması sayesinde inşaat sırasında zaman, nakliye ve işçilik bakımından da 

avantaj sağlamaktadır. Doğal yapı malzemesi olan taşlar çevre dostu malzemelerdir ve sağlam 

ve işlenmesi kolay taşlardır. Geleneksel Midyat evlerinin bunca yıl ayakta kalmasının en 
önemli sebeplerinden biri de kullanılan bu taşların uzun ömürlü ve dayanıklı olmasıdır (Kutlu, 

2019: 17). 

Midyat kent dokusu incelendiğinde bu yöreye özgü taşın, temelden başlayarak tüm çatıya 
kadar duvar kenarlarında, pencere üstü nişlerde, tonozlarda, kemerlerde, sövelerde, köşe 
taşlarında bütün detaylarda kullanıldığı görülebilmektedir.  

Günümüzde Midyat’ta kapanmış ocakların yanı sıra işlevine devam eden Mercimekli, 
Gelinkaya, Yolbaşı ve Acırlı mahallelerinde olmak üzere 4 adet taş ocağı mevcuttur. Bu taş 
ocakları konum olarak genellikle ilçe merkezinin dışına doğru konumlanmıştır (Şekil 4). İlk 

yerleşim yerlerinde, strüktür malzemesi olarak kullanılan taşlar günümüzde yeni yerleşim 
bölgelerinde konumlanan çok katlı yapılarda cephe kaplama malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. 

 

ġekil 4. Midyat’taki aktif ve kapanmış taş ocakları (Şahin, Yılmaz ve Günel, 2013: 322) 

Taş ocaklarından çıkarıldığında çok sayıda gözeneğe sahip olan taşlar işlenip, yapılarda 
kullanılmasının ardından zaman içerisinde sertleşmekte ve mevcut halini genellikle 

korumaktadır (Şekil 5, Kutlu, 2019: 17). Bu sebeple, Midyat’taki birçok tarihi yapı, müdahale 
gerektirmeden özgün durumunu korumuştur.  
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ġekil 5. Taş ocağından yeni çıkarılmış ve blok haline getirilmiş taşlar (Şahin, Yılmaz ve 
Günel, 2013: 321) 

TARĠHĠ MĠDYAT KENT DOKUSU VE TARĠHĠ YAPILARI  

Geleneksel Midyat kent dokusu denildiğinde ilk olarak “taş evler, taş dokusu, yüksek beden 
duvarları, avlu, Midyat taşı” gibi söz öbekleri akla gelmektedir. Bunun sebebi kent alanındaki 
ilk yerleşim belirtilerinden başlayarak günümüze kadar gelen kent dokusu gelişim sürecinde 
yapı malzemesi olarak taşın kullanılmış, geleneksel yapılarda avlu etrafına yerleşen 
mekânların tasarlanmış ve mahremiyet duygusu ile avluların yüksek taş beden duvarları ile 
çevrelenmiş olmasıdır. 

Özgen ve Öçal (2012), Midyat’ı “Midyat, farklı inançlara ait ibadet mekanları (manastır, 
kilise, cami) ile han, arasta ve birçok geleneksel evden oluşan yoğun tarihi dokusuyla, özgün 
niteliklerini koruyan yerleşim yeridir.” şeklinde tanımlamıştır. Yoğun tarihi dokusu kentte 
bulunan yüksek teraslardan görünebilmektedir (Şekil 6).  

 

ġekil 6. Midyat tarihi dokusu (İzzettin Kutlu arşivi, 2021) 

Geleneksel Midyat yapılarında kullanılan yöre ait “katori” olarak isimlendirilen taşın ve 
yapılarda avlu, eyvan vb. gibi mekanların bölgeye özgü özellikleri bulunmaktadır. Geleneksel 
Midyat yapılarına, tarihi kent dokusunu oluşturan çoğunlukla Midyat taşı ile inşa edilmiş 
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yüksek taş duvarlar arasından geçilerek dar sokaklardan ulaşılmaktadır. Midyat’ın çok fazla 
eğime sahip olmaması nedeniyle yapılar konumlandırılırken belirli bir teraslama tekniği 
uygulanmamıştır.  

Yanmaz (2001: 10); Midyat’ın, çoğunlukla Artuklular döneminde oluşturulan tarihi yapısını 
taşımaya devam ettiği ve özellikle yeni yüksek katlı yapılaşma anlayışının başladığı 
zamanlarda halkın mevcut tarihi dokuyu koruduğuna değinmiştir. Bu sayede tarihi alanların 
ufak eklemeler dışında değişiklik yapılmadan günümüze kadar ulaşmıştır ancak bu durumun 

son yıllarda büyük bir hızla değişmeye başladığı ve geleneksel konut dokusunun bakımsızlık 
ve özgün olmayan müdahalelere maruz kaldığı görülmektedir. 

Midyat Sivil Mimarisi 

Geleneksel sivil mimari olarak Midyat evleri, genellikle bir avlu etrafında çevrelenmiş 
birimlerden oluşturulmuştur (Kutlu, 2019: 12). Bulunduğu Mezopotamya Bölgesi’ne ait 

yapılaşma üslubunun ve İslam kültürünün etkisiyle de asırlar boyu yüksek beden duvarlar ile 
çevrilen avlulu ve içe dönük olacak şekilde tasarlanmışlardır. Yapılarda görülen düz çatılar, 
kalın beden duvarları, tonozlar ve kemerler İran etkisini yansıtırken; avlu ve sofa sistemi ise 

Osmanlı döneminin etkisini göstermektedir (Halifeoğlu ve Dalkılıç, 2006: 95). Midyat konut 

mimarisinde plan düzenini etkileyen en önemli mekan avlu olmaktadır ve genellikle sokağa 
açılan kapının olduğu giriş katlarında yer almaktadır (Bal, 2012: 105) Avlu tasarımın ve 
planın odak noktasıdır ve biçimsel olarak avlular evin bulunduğu arazi sınırlarına göre 
değişiklik göstermektedir. Tasarımın merkezini oluşturan avlunun konumu belirlendikten 

sonra kapıları avluya açılan diğer birimler oluşturulmaktadır. Konutlar genellikle 2 katlı inşa 
edilmiştir ve üst katlara dışarıda bulunan taş merdivenlerle ulaşılmaktadır. Konut yapısı, aile 

nüfusunun artmasıyla birlikte avlunun etrafına başka mekanların eklenmesi ile 
büyüyebilmektedir. Bazen bir avlu, iki farklı yapıya/aileye ortak olacak şekilde de 

kullanılabilmektedir. Kullanıcının ihtiyacına göre şekillenen konutlarda, zamanla kullanıcı 
sayısının değişmesiyle birlikte işlev veya fiziki yapı değişiklik gösterebilmektedir. Bu 

değişiklikler kimi zaman yapıya zarar vermiştir (Asatekin, 2004: 14). 

Midyat sivil mimarisi, 2000’li yıllardan sonra nüfusun artması ve teknolojinin gelişmesiyle 
yapı malzemelerinde yaşanan gelişmeler sonucunda bölgede çok katlı betonarme binalar 
gelişim göstermeye başlamıştır.  

Midyat Anıt Mimarisi 

Midyat ilçesinin tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapması sonucu anıtsal 
yapı stoku açısından da zenginlik ve farklılık göstermektedir. Midyat’ın merkezi olduğu Tur 

Abdin bölgesi için Yaşar (2010) makalesinde “küçük sayılabilecek bu coğrafyada hâlâ ayakta 
olan ve yaklaşık üçte biri fiilen ibadete açık bulunan 107 kilise ve manastır yer almaktadır. 
Bu denli küçük bir coğrafyada, bu sayıda dinî yapının yer aldığı bir bölgenin ikinci bir eşine 
dünyanın hiçbir yerinde rastlanmamaktadır.” ifadesine yer vermiştir. Bu ifadelerden 
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anlaşıldığı üzere kültürel çeşitlilik, Midyat’ın anıt mimarlığının çeşitliliğine gelişmesine katkı 
sağlamıştır. Midyat’ta aynı fotoğraf karesinde farklı dini yapılara görülebilmektedir (Şekil 7). 

 

ġekil 7. Farklı dini yapıların bir arada görünümü 

Birçok farklı dini yapıya sahip olan Midyat’ın geleneksel evlerindeki çoğu özellik anıtsal 

yapıları için de geçerlidir. Avlu, eyvan, revaklar ile avludan farklı katlara ulaşan merdivenler 
ve yapım malzemesinde kullanılan kesme taşlar, anıtsal yapılar ve konutlarda uygulanmış 

ortak özelliklerdir. Tüm bu özelliklere Midyat çevresindeki kırsal yerleşim alanlarında da 
rastlanılmaktadır.  

Cephe özellikleri olarak hem anıtsal yapılarda hem de sivil mimari yapılarda plan 
tasarımlarının doğrudan cepheyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Simetri kaygısı 
yaşanmamakla birlikte bazen plan tasarımının gerektirdiği üzere cephelerde çok güçlü simetri 
gözlenmektedir (Kutlu, 2019: 14).  

ARAġTIRMA: GÜNCEL RESTORASYON PROBLEMLERĠNĠN TESPĠTĠ 

Çalışmanın bu bölümünde ele alınan mimari yapı örneklerinin özelliklerine, dönem içerisinde 
geçirmiş oldukları müdahalelere ve analizlerine yer verilmiştir.  

Sivil Mimarlık Örneği - Konut 

Midyat’ın Orta Çarşı Mahallesinde ve sit alanı sınırları içerisinde bulunan yapıda, Kasım 
2016 itibariyle bir restorasyon çalışması başlamış olup çalışma 2019 yılı ortalarına kadar 
devam etmiş ve tamamlanmadan durdurulmuştur. Yapı günümüz Eylül 2021 tarihinde boş ve 
bakımsız halde beklemektedir. 

Restorasyonu süreci durdurulan yapıda zaman içerisinde kullanıcı sayısında değişiklikler 
yaşanmış ve yapı, 2000’li yılların başında değişimler ile farklı kullanıcılara ait 7 haneye 

bölünmüştür. 2016 yılında bu hanelerin 5’i birleştirilmiş olup restorasyon süreci başlatılmıştır 
(Tablo 1).  
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Tablo 1. 2016 yılında başlayan restorasyon sürecine ait görseller (İzzettin Kutlu arşivi) 
2000’li yıllar Aralık 2016 

  
Haziran 2017 Ağustos 2017 

 
 

Nisan 2019 Ağustos 2021 

  

Tablo 1’de görüldüğü üzere zaman içerisinde konuta birçok müdahale uygulanmış ve 2019 

yılında bu uygulamalar durmuştur. Yapıda uygulanan müdahaleler Şekil 8’de görüldüğü üzere 
ayrı ayrı ele alındığında; 
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 1 numara olarak işaretlenen eyvan kemerinde 2000’li yıllar ve Ağustos 2016 
görsellerinde göründüğü üzere özgün durumunda süslemelerin ve sütuncelerin 
olmadığı, 

 2 numaralı olarak işaretlenen pencere geçişlerinin özgün durumunda kemerli olduğu 
ancak Nisan 2019 görselinde göründüğü üzere geçişlerin düz olarak dönüştürüldüğü, 

 3 numaralı olarak işaretlenen pencere ve süslemese bölgesinin özgün durumunda 
Haziran 2017 görselinde göründüğü üzere kapı olduğu ve süslemesinin olmadığı, 

 4 numaralı olarak işaretlenen bölgede Haziran 2017 görselinde görünen özgün taş 
dokusunun, Ağustos 2017 görselinde göründüğü üzere kesme taş malzemeler ile 
örtündüğü, 

 5 numaralı olarak işaretlenen bölgede oluşturulan merdivenin özgün durumunda 
bulunmadığı ve özgün merdivenin Aralık 2016 görselinde betonarme merdiven 
kalıbının altında kaldığı ve ilerleyen zamanlarda kaldırıldığı,  

 6 numaralı olarak işaretlenen bölgede kemerli ve süslemeli bir geçişin bulunmadığı 
ancak Nisan 2019 ve Ağustos 2021 görsellerinde göründüğü üzere süreç içerisinde 
kemerli ve süslemeli bir geçişin düzenlendiği, 

 7 numaralı bölgede bulunan kapı ve pencere açıklıklarının Haziran 2017 görselinde 

göründüğü üzere özgün durumunda süslemeli olmadığı görünebilmektedir (Şekil 8). 

 

ġekil 8. Sivil mimarlık örneğinde yapılan müdahalelerin tespiti 

Anıt Mimarlık Örneği – Mor Gabriel Manastırı 

Mor Gabriel Manastırı (M.S 397), 1624 yıllık uzun geçmişe sahip ve halen aktif olarak 

kullanımda olan, barındırdığı tarihi değerleri ile dünyanın en eski manastırlarındandır (Turan, 

2019). İlk yapıldığında Mor Şmuel Manastırı olarak da bilinen Mor Gabriel, Midyat'ın 15 km 
güneyinde, İdil yolu üzerinde, Katmin köyü yakınlarında yer almaktadır. Manastır yapılarını 
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süsleyen teraslar, revaklar, abbaralar, çan kuleleri ve taş işleme motiflerinin çoğu 5. ve 6. 
yüzyıldan günümüze ulaşmıştır (Toprak, 2014).  

Mor Gabriel Manastırı, plan özelliği itibari ile tek katlı, iki katlı ve üç katlı olmak üzere farklı 
kompleks yapıları içerisinde barındırmaktadır (Şekil 9, Şekil 10). Anastasya Kilisesi ve 

avlusu, Theodora Kubbesi, Anıt Mezar, Meryem Ana Kilisesi, Papaz Evi, öğrenci odaları, 
rahibe odaları, misafir odaları, mutfaklar, abbaralar bu kompleks yapıların bazılarıdır.   

 

ġekil 9. Mor Gabirel Manastırı – Farklı kompleks yapıların görünebildiği genel görünüm ve 
manastır yapısına giriş (Turan, 2019) 

 

ġekil 10. Mor Gabriel Manastırı – Zemin kat planı (Keser, 2002’den düzenlenmiştir.) 
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Çalışmada ele alınan Mor Gabirel Manstırı’nda, Tablo 2’de görüldüğü üzere, 2021 yılında 
çatı üzerine, geçmiş dönemlerde eklenen çan kuleleri ile benzer özellik taşıyan bir çan kulesi 
daha eklenmiştir. Günümüde çan kulelerinin bulunduğu çatının altında bulunan ve avlusu, 

narteksi, naosu, beması ve üç bölümlü apsisi ile doğu batı doğrultusunda dikdörtgen bir plana 

sahip Anastasya Kilisesi yer almaktadır.  

Tablo 2. Mor Gabirel Manastırı güney cephe değişimine ait görseller (İzzettin Kutlu arşivi) 
Anastasya Kilisesi Güney Cephe, 1909 
(Getrude Bell arĢivi) 

Anastasya Kilisesi Güney Cephe ve ekleme 
çan kuleleleri, Temmuz 2018 

  
Anastasya Kilisesi Güney Cephe ve ekleme 
çan kuleleleri, Haziran 2021 

Anastasya Kilisesi Güney Cephe ve ekleme 
çan kuleleleri, Ağustos 2021 

  

Kırsal Mimarlık Örneği – Ġzbırak (Zaz) 

İzbırak (Zaz), Mardin ilinin iki önemli ilçesi olan Midyat ve Dargeçit'i birbirine bağlayan 
yolun 16.km'sinde yer almaktadır. Günümüzde Midyat’a bağlı mahalle olan İzbırak’a ulaşım, 

Tur Abdin bölgesinin kuzey-doğu kesiminde orta yükseklikteki tepeler arasında doğal bir 
geçit ile sağlanmaktadır. İzbırak yerleşim alanı, anayolun kuzeyinde, karaya 1 km içeride bir 
tepenin batı ve kuzey yamaçlarında konumlanmıştır. Mahallede konutlar ile birlikte Mor 

Dimet Manastırı bulunmaktadır. Günümüzde tepenin güney yamaçlarına konutlar ve bazı eski 
bina kalıntıları bulunurken, Mor Dimet Manasstırı köyün doğusunda, tepe noktasında yer 

almaktadır. Ana yol ile köy arasındaki 1 km’lik alan, bölge halkı tarafından işlenen tarım 
alanlarına tahsis edilmiştir (Durmaz, 2010). 
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Çalışmada ele alınan İzbırak Mahallesi’nde, Tablo 3’te görüldüğü üzere, 2019 yılında tarihi 
kırsal konut dokusunun merkez ve çevre bölgesinde betonarme yapıların inşa edildiği veya 
betonarme eklerin yapıldığı görülmektedir. 2021 yılı itibari ile mahalle içerisinde ve 
çevresinde 9 farklı betonarme müdahalenin olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. İzbırak Mahallesi’nde betonarme ek yapıları ve değişimi gösteren haritalar (Google 

Haritalar’dan elde edilmiştir.) 
Eylül 2019 

 
Ağustos 2020 

 

Betonarme yapım tekniği ile inşa edilen yapıların cephe özellikleri ele alındığında, bazı 
yapıların Midyat taşı ile kaplandığı görülebilmektedir (Şekil 11). Çalışmada ele alınan İzbırak 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 880



Mahallesi’ne benzer özellik taşıyan birçok mahalle ve kırsal tarihi doku barındıran yerleşim 
bölgesi bulunmaktadır. Bu yerleşim bölgeleri ele alındığında, geçmiş zamanlarda kentlere ve 
farklı ülkelere göç eden bölge halkının, geri gelerek bölgede yeni yapılar inşa etmek 
istedikleri görülmektedir. Ancak inşa edilen bu yeni yapılar, İzbırak örneğinde olduğu gibi 
birçok örnekte de kentin tarihi kent dokusu içinde kapsamlı analizler yapılmadan, özgün 
dokuyu taklit ederek ve kimi zaman dokunun içerisinde kimi zaman etrafında “rastlantısal” 

konumlanarak sayıları artmaktadır.  

 

ġekil 11. İzbırak Mahallesi 2021 yılı görünümü (İzzettin Kutlu arşivi, 2021) 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Yukarıda geçirmiş olduğu müdahaleleri ve uygulamaları ele alınan sivil, anıtsal ve kırsal 
mimarlık örnekleri üzerinden Midyat’taki tarihi yapıların ve bölgelerin restorasyon 

problemleri aşağıdaki maddeler ile özetlenebilir; 

 Özgün durumunda yapılarda bulunmayan süsleme, bezeme, kemer, sütünce gibi 
mimari ögelerin turistik ve dikkat çekme amacı ile yapılara eklendiği Midyat 
içerisinde birçok örnekte görülebilmektedir.  

 Eklemelerin geleneksel yapılar ile aynı malzeme özelliği taşıması ve aynı teknikte inşa 
edilmesi sonucu, yapıların özgün durumundan ayırt edilmeyecek (taklit) 

müdahalelerin gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle belgelenmeyen ve 

raporlanmayan müdahaleler, yapının özgün durumu hakkında bölge halkı ve 

ziyaretçileri tarafından yanıltıcı bilgilerin algılanmasına ve aktarılmasına neden 

olmaktadır.  
 Müdahalelerin genellikle geri dönüştürülebilir olmadığı ve yapı üzerinde kalıcı 

hasarlara neden olduğu görülmektedir.  
 Yapılarda bazı özgün, sağlıklı ve müdahale gerektirmeyen elemanlara da uygulamalar 

gerçekleştirilmektedir. 
 Özellikle sivil mimarlık örneklerinde, genellikle koruma kurulu sürecinin olmadığı, 

rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri ile detaylı analizlerin hazırlanmadan ve 

kullanıcı yorumları ile şekillenen süreçler sonucu restorasyon uygulamaları 
gerçekleştirilmektedir. 
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 Anıtsal mimarlık örneklerinin karşılaştığı restorasyon problemleri, sivil mimarlık 
örneklerinde görünen problemler ile benzerlikler göstermektedir. Mor Gabriel 

Manastırı gibi turizmin odak noktaları arasında gösterilen ve UNESCO Geçici Miras 
Listesi’nde yer alan yapıda, özgün olmayan müdahaleler ile çan kulesi eklenmesi dahi 

yapının özgün değerini yansıtmasına engel olmaktadır.  
 Günümüzde Midyat kırsal kent dokularında karşı karşıya kalınan en büyük problem, 

geçmiş yıllarda göç eden halkın yeniden yerleşim alanlarına gelerek yeni yapı inşa 
etmeleri ve mevcut yapıları yeniden işlevlendirmeye yanaşmamasıdır. 

Bu çalışmada Midyat’ın 2021 yılı itibari ile birçok koruma-restorasyon problemi ile karşı 
karşıya kaldığı ve ilerleyen süreçte gerekli önlemler alınmadıkça bu problemler ile 
karşılaşmaya devam edebileceği açıktır. Çalışma kapsamında, yerinde yapılan incelemeler 
sonucu, yapı gruplarının özgün dokusu göz önünde bulundurularak yapılan müdahalelerin 

zarar kriteri açısından tarihi yapılarda kalıcı hasarlara neden olabilecek müdahalelerin 
gerçekleştiği görülmüştür. ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi (2013), 

güçlendirme başlığında “Geleneksel tekniklerle inşa edilmiş yapılarda strüktürel güvenliği 
arttırmak amacıyla yapılacak müdahaleler yapının özgün strüktürel bünyesini değiştirmemeli 
ve geri dönülebilir olmalıdır.” ve ICOMOS Mimari Mirasın Analizi, Korunması Ve 
Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (2003) Madde 3.9’da “Mümkün olan yerlerde, yapılan 
müdahalenin geriye dönüşe uygun olması (reversible), böylece yeni bilgiler edinildiğinde 
yapılan müdahalelerin esere zarar vermeden kaldırılarak daha uygun olanlarla yer 
değiştirmesi arzu edilir.” ifadelerine uygun müdahalelerin gerçekleştirilmediği tespit 
edilmiştir. Katkı kriteri bakımından müdahaleler değerlendirildiğinde, müdahalelerin yapının 
boş ve bakımsız kalarak harap hale dönüşmesine engel olduğu söylenebilir. Ancak çalışma 
kapsamında ele alınan sivil mimarlık örneğinde, restorasyon ve yeniden işlevlendirme 
sürecinin 2 yıldır devam etmediği, yapının tekrar bakımsız kaldığı görülmüştür. Ele alınan 
yapı gruplarına yapılan müdahalelerin uyum kriterleri açısından değerlendirildiğinde, 
müdahalelerin özgünü taklit ederek gerçekleştirildiği ve tarihi yapılarda aranan Venedik 
Tüzüğü (1964) Madde 9’da “…yapılması gerekli herhangi bir eklemenin mimari 
kompozisyondan farkı anlaşılabilmeli ve gününün damgasını taşımalıdır.”, ICOMOS 

Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (1999), değişiklikle ve dönem restorasyonları başlığı 
altında “…geleneksel yapıların restorasyonunda hedef yapının bütün parçalarının tek bir 
döneme göre onarılması olmamalıdır.” ve ICOMOS Mimari Mirasın Analizi, Korunması Ve 
Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (2003) Madde 3.12’de “Her müdahale mümkün 
olduğunca, strüktürün ilk tasarımına, yapım tekniğine ve tarihi değerine saygı göstermeli ve 
onun gelecekte de anlaşılmasını sağlayacak izleri korumaya özen göstermelidir.” ve birçok 
uluslararası koruma tüzük ve genelgelerinde yer alan uyumlu müdahale gerekliliklerini yerine 
getirmediği görülmüştür. 

Yukarıda değerlendirilen kriterler kapsamında, özellikle bu çalışma altında ele alınan yapı 
gruplarında uygulanan müdahalelerin ICOMOS Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve 
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Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (2003) Madde 3.4’te yer alan “Zorunlu olduğu 
kanıtlanmayan hiçbir müdahale yapılmamalıdır.” ifadesine uymadığı açıkça görülmektedir. 
Özellikle Midyat gibi kırsal kültürel miras yoğunluğu bulunan bölgelerde Venedik Tüzüğü 

(1964) Madde 16’da yer alan “Bütün koruma, onarım ve kazı işlerinde her zaman çizim ve 
fotoğraflarla açıklık kazanmış çözüm getirici ve eleştirici raporlar halinde kesin belgeler 
hazırlanmalıdır.” ifadesine uygunluk çok az yapıda rastlanılmakta ve müdahalelerin birçoğu 
kayıt altına alınmadan, gelişigüzel uygulanmaktadır. Kullanıcıları tarafından basit bir 
müdahale olarak görünebilen uygulamalar, ilerleyen dönemlerde hazırlanacak rölöve-

restitüsyon-restorasyon süreçlerinde yanıltıcı bilgilere ve bölge halkı tarafından tarihi 

değerlerin aktarılmasında hatalı bilgilerin algılanmasına neden olmaktadır. 

Midyat ve bölgesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlere ait değerli 
kültür varlıklarını günümüze kadar barındıran bir bölgedir. Ancak 20. yüzyılda yapı 
malzemesi teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile betonarme malzeme ve yapım tekniği yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu kullanım sonucu pek çok bölgede olduğu gibi Midyat ve 

bölgesinde de özgün yapım tekniği ve malzemesinin kullanımını azaltmıştır. Betonarme 
malzeme kullanımı sadece yeni yapılar ile sınırlı kalmamış, tarihi kent dokusunda da 
niteliksiz ek ve onarımlarda kullanılarak geleneksel yapıların özgün özelliklerine zarar 
verilmiştir. Bu kapsamda restorasyon süreçlerinde farklı teknik ve malzeme kullanılmadan 
önce, tarihi değere sahip yapılarda yerinde görsel inceleme, strüktürel durum analizi, saha 

taraması, laboratuvar malzeme deney sonuçları birlikte değerlendirilerek, uygulama/müdahale 
kararları alınmalı ve koruma/restorasyon uygulamaları yapılmalıdır. 

Sonuç olarak bu çalışmada, Midyat ve çevresinde gerçekleşen güncel restorasyon problemleri 
açığa çıkarılmış ve bu problemlerin kent ölçeğinde çözümüne dair öneriler sunulmuştur. 
Yukarıda değinilen sorunların önemli bir bölümü sadece Midyat’ta bulunan taşınmaz kültür 
varlıklarına özgü olmayıp bütün kültür varlıklarının içinde bulunduğu sorun gruplarını teşkil 
etmektedir. Geçmişin izlerini taşıyan ve geçmiş hakkında bilgi ileten kültür varlıklarının, 
özgün halde gelecek nesillere aktarılması için bu varlıkların korunması gerekmektedir. 
Koruma; çok taraflı kapsamlı bir eğitimi, denk ve paylaşımcı bir organizasyonu; bilimsel 

kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda yapılan uygulamaları, beraberinde yeni 

kavramları yaygınlaştıracak programları gerektiren ve içeren çok boyutlu bir süreçtir. Yerel 

düzeyde etkin bir koruma planlaması ve yönetimi; bireysel, sosyal, kentsel ve ulusal düzeyde; 
özel, kamu ve gönüllü kuruluşlar arasında koordine edilmiş eylem ve davranış birliğini 
gerektirir. 

Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının, koruma camiasını ve ilgi duyan toplulukları bir araya 

getiren bir bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandığı, görüş alışverişlerinde bulunulduğu, 

öğrenme ve dayanışma ortamının oluştuğu ortamlarının yaratılması gerekmektedir. Yetkili 

belediyelerin bölge halkının tarihi değerlere olan bağlılığını arttırmak ve önemini fark 
ettirmek amacıyla düzenleyeceği toplantıların yanı sıra kültür mirasını koruma ve yaşatma 
çalışmalarını özendirmek amacıyla yarışmalar düzenlemesi, başarılı proje ve uygulamaları 
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ödüllendirmesi basit bir çözüm olarak geliştirilebilir. Türkiye ve Dünya genelinde koruma 
gündemi ve etkinliklerini paylaşan ve belgeleyen dergi, kentlerdeki örnek çalışmaları, 
uzmanlardan makale ve incelemeleri de kamu ile paylaşılması sağlanabilir. Yerel halkın da 
sürece katıldığı ve takibini yapabildiği şeffaf koruma anlayışının geliştirilmesi ile Midyat, 
tarihi değerlerin gün yüzüne çıktığı, hem kültürel hem de turistik zenginleşmenin hızla 
yükseldiği, aidiyet duygusunun gelişimi ile bölge halkının refah seviyesinin arttığı ve tarihi 
değerlerin gelecek nesillere özgün değerlerinin korunarak aktarıldığı kültürel merkez odağına 

dönüşümü gerçekleşebilir.  
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ABSTRACT 

Microorganisms are ubiquitous in nature and form a remarkable part of our macro and micro-

environment. Bacteria communicate or interact with each another using chemical signal 

molecules. This chemical communication involves the producing, releasing, detecting, and 

responding to small hormone-like molecules termed auto inducers. This process, termed 

quorum sensing (QS), that helps the bacteria to perceive their surrounding environment and to 

regulate their functions, which allows them to live like multicellular organisms.  This quorum 

sensing have involved in the virulence and pathogenic potential of bacteria. Both Gram 

positive and Gram negative bacteria have different quorum sensing signals for inter cellular 

communications.  The QS signals in the bacteria mainly consist of acyl-homoserine lactone 

(AHLs), autoinducing peptide (AIPs), and autoinducer-2 (AI-2) all of these important in 

bacterial pathogenesis. Gram negative bacteria are mainly producing the AHL signaling 

molecules and the Gram positives producing AIP molecules. QS signals also involved in the 

synthesis of virulence factors like exotoxins, lectin, pyocyanin, colicin etc. during bacterial 

infections. The pathogenic bacterium Pseudomonas aeruginosa requires QS to induce 

production of some extracellular proteases that is required for its growth on proteins.  Anti-

QS agents can reduce the bacterial virulence by abolish the QS signaling and prevent the 

biofilm formation. Now researchers suggesting that anti- QS agents are potential alternatives 

for antibiotics. Presently, Quorum sensing is considered as a potential target for antimicrobial 

therapy to control multi/all drug-resistant infections.In the current study we performed a 

literature review on the importance of quorum sensing in successful bacterial growth. 
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INTRODUCTION 

Quorum sensing (QS) is an inter – cell communication between bacterial populations through 

release of tiny diffusible compounds as signaling agents, called, auto-inducers, abetting 

bacteria to track population density. QS allows bacterial population to perform collectively in 

coordination to wide phenotypes like alterations in expressions of virulence genes to achieve 

advancement over their competitors, drug resistance and biofilm formation (Haque et al., 

2019). The detection of a minimal threshold stimulatory concentration of an autoinducer leads 

to an alteration in gene expression (Miller & Bassler, 2001). Through the use of autoinducers, 

bacteria can regulate their behavior according to population density. The phenomenon of 

quorum sensing, a cell-to-cell communication, relies on the principle that when a single 

bacterium release autoinducers (AIs) into the environment, the concentration is too low to be 

detected. Gram positive and Gram-negative bacteria use quorum sensing communication 

circuits to regulate a diverse assay of physiological activities. These processes include 

symbiosis, virulence, competence, conjugation, antibiotic production, motility, sporulation 

and biofilm formation. In general, Gram-negative bacteria use acylated homoserine lactones 

as autoinducers and Gram-positive bacteria use processed oligopeptides to communicate 

(Miller & Bassler, 2001). Staphylococci have two quorum sensing systems. The accessory 

gene regulator (AGR) is genus specific and uses a post transcriptionally modified peptide as 

an autoinducing signal. In the pathogens Staphylococcus aureus and Staphylococcus 

epidermis, AGR controls the expression of a series of toxins and virulence factors and the 

interaction with the immune system. A second QS system of Staphylococci, luxS, is found in 

a variety of Gram positive and Gram-negative bacteria (Kong et al., 2006). Disruption of 

bacterial quorum sensing has been proposed as a new anti-infective strategy and several 

techniques that could be used to disrupt quorum sensing have been investigated. These 

techniques comprise (1) the inhibition of signal molecule biosynthesis, (2) the application of 

quorum sensing antagonists (3) the chemical inactivation of quorum sensing signals by 

oxidized halogen antimicrobials (4) signal molecule biodegradation by bacterial lactonases 

and by bacterial and eukaryotic acylases and (5) the application of quorum sensing agonists 

(Defoirdt et al., 2004). Engineered quorum sensing based circuits have wide range of 

applications such as production of biochemicals, tissue engineering and mixed – species 

fermentations. They are highly useful in designing microbial biosensors to identify bacterial 

species present in the environment and within living organisms. Disruption of quorum sensing 
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is a viable strategy for preventing the formation of harmful biofilms in membrane bioreactors 

and marine transportation (Choudhary & Mann, 2010). 

QUORUM SENSING MECHANISM 

Quorum sensing is a process through which accumulation of signaling molecules allow a 

single cell to sense the cell density. QS is the regulation of gene expressions in response to 

changes in cell population density. In Quorum-sensing, bacteria produce and release 

autoinducers whose external concentration increases as a function of increasing cell-

population density. Bacteria detect the accumulation of a minimal threshold concentration of 

the autoinducers and alter the gene expression, and therefore behavior, in response (Waters & 

Bassler, 2005). QS helps to coordinate the bacterial behavior. Many of bacterial physiological 

activities like symbiosis, virulence, competence, conjugation, antibiotic production, motility, 

sporulation, and biofilm formation are being maintained by QS circuit. QS occur within a 

single bacterial species as well as between different species and regulate a lot of process 

(Bhattacharyya & Choudhury, 2008).  

Auto inducers 

Auto inducers (AIs) are small hormone like chemical signal molecules. In QS, it involves the 

production, detection and response to these molecules. There are three most common auto 

inducers which are, Acyl- homoserine lactones (AHLs) used by Gram negative bacteria, Auto 

inducing peptides (AIPs) which are used by Gram positive bacteria and Auto inducer-2 (AI-2) 

which are used by both Gram negative and Gram-positive bacteria (Saxena et al., 2019).   

 Acyl- homoserine lactones (AHLs): It was first described in the Gram- negative 

bacterium Vibrio fischeri. AHL signals consist of a homoserine lactone moiety which 

is linked by an amide bond to an acyl side chain.The acyl side-chain lengths and 

degree of substitution can vary from one QS system to another. AHLs can show a 

wide range of diffusion characteristics. Short side-chain AHLs diffuse freely across 

cell membranes, when long side-chain AHLs may partition to the membrane, 

requiring activeefflux for signal export (Pearson et al., 1999). AHL synthesis is 

mainlycatalysed by a single enzyme belonging to the Lux I family. While signals are 

perceived by cytoplasmic DNA-binding regulatory proteins belonging to the Lux R 

family (Parsek and Greenberg, 2000).   

 Auto inducing peptides (AIPs): Gram-positive species have been shown to utilize 

peptides for QS. Competence signal peptides (CSP) are AIPs frequently used by 

Streptococcal species. An accumulation of CSP causes autolysis, thereby releasing 

chromosomal DNA into the environment (Steinmoen et al., 2002). Subsequent uptake 
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of DNA by neighbouring cells promotes horizontal gene transfer (Thomas & Nielsen, 

2005). Natural competence is  advantageous as a form of group behaviour, but CSPs 

and other peptide-based QS molecules are also concerned to regulate other group-

associated behaviours in diverse  Gram-positive species, such as that of  biofilm 

formation (Li et al., 2001) and also bacteriocin production (van der Ploeg, 2005). 

 Auto inducer-2 (AI-2): Auto inducer-2 (AI-2) is a QS signal molecule which is present 

in both Gram negative and Gram positive bacteria. AI-2 is obtained from the precursor 

compound, 4,5-dihydroxy-2,3-pentane-dione (DPD). An important step in the synthesis of AI-

2 is catalysed by an enzyme called Lux S.   Lux S converts S -ribosyl homocysteine to 

homocysteine and DPD. Once outside the cell, DPD can undergo a number of spontaneous 

chemical rearrangements to form different furans. There are two known AI-2, those of Vibrio 

harveyi (Chen et al., 2002) and Salmonella enterica serovar Typhimurium (Miller et 

al., 2004). AI-2 is identifiedby the cell in different manners depending on the system. In the 

V. harveyi system, AI-2 is recognized at the cell surface by cell membrane-associated receptor 

Lux P (Bassler et al., 1994), while in the S. enterica sv. Typhimurium system AI-2 is first carry 

inside the cell prior to initiating a signalling cascade (Taga et al., 2001). 

 

HISTORY 

Quorum-sensing system is first described in Vibrio fischeri, which is a Gram negative marine 

bacterium and it is considered the pattern for quorum sensing in most gram-negative bacteria 

(Nealson & Hastings, 1979). V. fischeri colonizes in the photophore which is the light organ 

of the Hawaiian squid Euprymna scolopes. In this organ, the bacteria grow to high cell 

density and induce the expression of genes required for bioluminescence (Waters & Bassler, 

2005). The squid uses the light provided by the bacteria for counter illumination to cover its 

shadow and avoid predation (Ray & Visick, 2012). The bacteria got advantage because the 

light organ is rich in nutrients and allows proliferation in numbers unachievable in seawater. 

When the populationbecome the threshold in the photophore, transcription of luciferase is 

induced, leading to bioluminescence. In V. fischeri bioluminescence is controlled by AHLs 

which is a product of Lux I gene whose transcription is regulated by Lux R activator. Lux R 

works only when AHLs binds to Lux R. 

Bioluminescence  

Bioluminescence is explained as the emission of visible light from living organisms. Bacteria 

are the most numerous light emitting life forms. Vibrio fischeri is one of the most widely 

studied bacteria. The two genes which are essential for regulatory scheme are Lux I gene 
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which encodes an auto inducer synthase and Lux R gene which encodes an auto inducer 

dependent activator of luminescence genes. 

Mechanism: Lux I gene synthesizes auto inducer (3- oxohexanoyl-homoserinelactone) which 

is produced continuously and it diffuses across the cell membrane. Concentration of auto 

inducer rises rapidly and it binds to the Lux R protein and causes the formation of an active 

dimer molecule initiating transcription of Lux operon. Lux R gene codes for protein called a 

transcriptional activator. Active Lux R - Auto inducer complex binds at a site upstream from 

Lux operon. RNA polymerase can bind to the LUX promoter site and transcribe operon. Lux 

C lux D lux E are all involved in production of substrate oxidized by the enzyme luciferase in 

the production of light Lux A and Lux B are the two subunits of the luciferase enzyme. When 

this joins, the active luciferase enzyme is completed and bioluminescence commences. 

 

Biofilm formation 

Biofilm formation is a process in which communities of cells attach to a surface and envelope 

themselves in secreted polymers. Biofilms confer on their member’s considerable advantages, 

including the ability to resist challenges from predators, antibiotics, and host immune systems 

(Nadell et al., 2008). Biofilm is a layer of organic matter and microorganism formed by the 

attachment and proliferation of bacteria o the surface of an object. It is characterized by the 

presence of bacterial extracellular polymers glycocalyx that creates a visible slimy layer of 

solid surface.  

QUORUM SENSING IN GRAM POSITIVE AND NEGATIVE BACTERIA 

Both gram positive and negative bacteria use quorum sensing to communicate with each 

other. 

QS in gram negative bacteria 

AHL-mediated Quorum sensing systems are studied in a large number of Gram-negative 

bacterial species including bacteria in the genera Agrobacterium, Aeromonas, 

Chromobacterium, Citrobacter, Enterobacter, Pseudomonas, Rahnella, Ralstonia, 

Rhodobacter, Rhizobium, Serratia, Vibrio, Xenorhabdus, and Yersinia (Kempner & Hanson, 

1968). Acyl homoserine lactones are the most common class of AIs. Once AHL accumulate 

in the extracellular environment and when it exceeds threshold concentration, signal molecule 

will diffuse across the cell membrane and bind to specific QS transcriptional regulators and 

thereby promoting target gene expression. 
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QS in gram positive bacteria 

Gram positive bacteia use Autoinducing peptide as their autoinducers. AIP bind to receptor to 

activate a kinase, kinase phosophorylates a transcription factor which regulates gene 

transcription called two component system. Another possible way is AIP is transported into 

cytosol and binds  to transcription factor to initiate or inhibite transcription. 

QUORUM QUENCHING 

Quorum quenching is the process of preventing quorum sensing by distrupting signaling. And 

it can be achieved by inhibition of signalling molecule,mimicking of signalling 

molecules,Degradation of signalling molecules,Modification of signalling molecules (Natrah 

et al., 2011). Bacteria from both marine and terrestrial are known to produce AHL degrading 

or modifying  enzymes or other substances (Dong et al., 2002; Romero et al., 2008). 

Quorum quenching is gaining importance that it control bacterial biofilm in mediacal and 

industrial centres and also in waste water plants (Torres et al., 2016; Bzdrenga et al., 2017) 

and other applications such as control of biofouling  on shipping vessels and fishnet and bio 

corrosion of oil production wells. 

SIGNIFICANCE OF QUORUM SENSING 

Quorum sensing plays a major role in food spoilage, biofilm formation and food related 

pathogenesis (Bai et al., 2011). As quorum sensing signaling molecules are implicated in food 

spoilage, based on these molecules potential, quorum sensing inhibitors can be developed to 

be used as a novel food preservatives for maintaining food integrity and enhancing food 

safety (Bai et al., 2011). Microbial communication particularly with quorum sensing plays an 

important role in regulating gene expressions in a range of organisms (Montogomery et al., 

2013). Bacteria can regulate expressions of certain genes through quorum sensing, a cell 

density dependent communication system (Koul et al., 2018). The signal molecules up 

regulate their own synthesis and hence act as auto-inducers (Koul et al., 2018). For cell to cell 

communication, pathogenic Pseudomonas aeruginosa bacteria and their eukaryotic hosts 

employs the quorum sensing system to pass on information of the density of the bacterial 

population (Holm & Vikström, 2014). Quorum sensing allows bacteria to behave as a 

community to perform tasks which would be impossible for individual cells; eg: to overcome 

defense and immune systems and establish infections in higher organisms. In many species, 

quorum sensing modulates virulence functions and is important for pathogenesis (Abisado et 

al., 2018). 

APPLICATIONS OF QUORUM SENSING 
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1. Biosensors 

 In the engineering of whole cell microbial biosensors QS is used to distinguish pathogenic 

microbes present in the environment with diseased host organisms. Quorum sensing also used 

to bring about bacteria capable of attacking cancer cells. It is probable to visualize the 

creation of new anticancer therapeutics by the addition of cancer destructing elements to these 

microbial biosensors. Another function of quorum sensing lies in the arrangement of 

transgenic plants that are able to protect themselves against general bacterial pathogens (Aziz 

et al., 2019). 

2. Pathogen Diagnostics and Therapeutics 

A standard AHL biosensor contains an AHL responsive transcriptional regulator also a 

cognate promoter which directs the transcription of a reporter gene. It has been recommended 

that quorum sensing signals only can be used as markers for the occurrence of pathogenic 

bacteria in clinical and environmental samples.Thus, Quorum sensing signals should not be 

engaged as the only inputs for microbial biosensors. However, Quorum sensing based 

amplification circuits can still be used to engineer biosensing circuits to find the occurrence of 

pathogenic microbes in contaminated groundwater products, dairy and meat products (Malik 

et al., 2020). 

3. Biocontrol 

Quorum sensing bacteria form a main component of the rhizosphere community. Scientists 

have engaged quorum quenching enzymes to decrease bacterial virulence against plants. 

Quorum sensing systems also control necessary functions in useful rhizosphere bacteria as 

well as biofilm formation, antibiotic production and nitrogen fixation (Malik et al., 2020). 

4. Preventing of Biofouling 

Biofouling is the increase of bacteria, algae and also animals like protozoans on the surface 

that prolonged contact with water. Biofouling can happen on surfaces assorted as pipes, tanks, 

ship hull, membrane, bioreactors, medical or dental implants and catheters. This unwanted 

growth of living organisms and their secretions lead to contamination, colonization, also 

corrosion of machine parts to expose to water and reduce machine efficiency. Incorporation of 

Quorum Sensing Inhibitors on the device surface is a possible strategy for the declining P. 

aeruginosa biofouling of surgical implants. Quorum sensing inhibition may be used to give 

defense against many pathogens that rely on quorum sensing to start biofilm development 

(Malik et al., 2020). 
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5. Recombinant Gene Expression 

Possibly one of the areas of research in quorum sensing is the synthesis of recombinant gene 

products with metabolic engineering. Quorum sensing has been used to control gene 

expression and cellular growth (Malik et al., 2020). 

 

6. New Technologies in Quorum Sensing 

An advance study of bacterial quorum sensing process can facilitate development of novel 

technologies intended at interfering with bacterial communication and virulence. The term 

quorum sensing explains the capability of a microorganisms to recognize and response to 

diffusible signal molecules (Malik et al., 2020). 

7. Quorum Sensing in Sea Weeds  

The quorum sensing is wider spread among bacterial population in gram positive and gram-

negative bacterial communication. Followed by this have concluded that in gram negative 

bacteria acyl-homoserine lactone is dependable for the cell-to-cell communication system. In 

gram positive bacteria peptide and derivative peptide based signaling molecules appear to be 

the main mode of communication. Throughout high cell density the marine bacteria can 

produce enzymes, surfactants, toxins, antibiotics by the chemical signal communication. 

Marine epibiotic bacteria are also identified to produce compounds active besides drug 

resistant host pathogen by the cross species induction process (Malik et al., 2020). 

8. Pathogen or Pest Management 

Pathogen or pest management includes most of the present application of quorum sensing 

technology. Inhibition of quorum signaling is the evident and in practice most appreciated 

application of quorum sensing knowledge (Malik et al., 2020). 
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ABSTRACT 

The world has observed several epidemics and pandemics that have affected thousands of 

lives. In spite of our advances in the field of medicine and research, we will have to challenge 

with novel pathogens that pose a threat to human lives, healthcare system and the global 

economic security. A growing pandemic “COVID-19” caused by severe acute respiratory 

syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) was first reported in  Wuhan City, Hubei Province, 

central China in late 2019. SARS CoV-2 is the seventh coronavirus that is known to infect 

humans to date and it belongs to the family Coronaviridae. The disease has rapidly spread 

throughout the world and it has been declared as a pandemic by WHO on 11th of March 2020. 

Covid-19 viruses are a type of RNA viruses that show diversity in both phenotype and 

genotype. All ages are susceptible for this pandemic. The disease is usually transmitted by 

inhalation or contact with infected droplets. The incubation period may ranges from 2 to 14 

days, and the patient can be infectious as the symptoms last. Human corona virus is able to 

cause illness ranging from common cold to severe respiratory disorders and sometimes cause 

multi-organ dysfunction. WHO mainly declared alpha, beta, gamma and delta variants of 

SARS-CoV-2, in which the delta variant is the most severe form of virus. Angiotensin II 

receptor (ACE2) is identified as the receptor responsible for the entry of virus into the 

respiratory mucosa. The infection is asymptomatic in many cases. In case of moderate and 

severe symptoms it requires hospitalization and intensive care along with supportive 

medicines. The common clinical features include fever, headache, sore throat, cough, fatigue, 

breathlessness, myalgia, conjunctivitis etc. The fatality rate ranges from 2 to 3%. The fatal 

progression is mainly associated with the elevated level of inflammatory cytokines like IL2, 
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IL7, IL10, MCP 1, TNF α etc. Normal or low count of white blood cells (WBCs) with 

elevated C-reactive protein (CRP) is the common lab findings in diagnosis. Accurate 

diagnosis has perfomed by specific molecular tests on respiratory samples. Various imaging 

studies like chest X-ray, CT scan etc. have also been used for the diagnosis of COVID-19. 

The search for an effective vaccine was concluded with the development of few vaccines in 

late 2020. Studies on anti-viral agents are still being going-on. Non-invasive or mechanical 

ventilation support may be required in some patients. Antiviral therapy consisting of 

ganciclovir, oseltamivir, favilavir, chloroquine phosphate, ramdesivir etc. is mainly used for 

the treatment of Covid-19. Prevention is so crucial, since at this time there are no approved 

treatments for this pandemic. Isolation of confirmed and suspected cases are well 

recommended for preventing the spread of COVID. In the current study we performed a 

literature review on Covid-19 pandemic. 

Keywords: COVID-19, SARS CoV-2, Virus, Pandemic. 

INTRODUCTION  

On late December 2019, the world has faced the emergence of a new viral disease that caused 

a series of acute atypical respiratory infections in peoples of Wuhan city, China (Wang et al., 

2020).  Later studies on the infected person’s respiratory samples revealed that the infections 

were caused by the virus belonging to the family Coronaviridae and named as2019 novel 

corona virus or severe acute respiratory syndrome virus 2 ( SARS-CoV- 2) ( Singhal, 2020).  

It was a potentially fatal disease that has been said to be have zoonotic origin and transmitted 

to human via unknown intermediary. The virus is highly transmittable between human 

through inhalation or direct contact with the droplets of infected person (Wu, & McGoogan, 

2020). The virus has been named as SARS-CoV -2 because it shows similarity with the SARS 

Coronavirus that was responsible for the respiratory pandemic during 2002- 2003 (Enari, & 

Fa'aea, 2020).  Due to the rapid spread of coronavirus around world and due to the increased 

mortality rate the World Health Organization (WHO) declared the COVID -19 as a pandemic 

in 11 march 2020. As of the current data more than 100 million people globally in over 210 

country has been confirmed to infect and around 3 million people were died.  

HISTORY AND ORIGIN  

The first human corona virus was identified on 1965, which is responsible for common cold 

in infected persons and named as B814. Later studies revealed a group of morphologically 

similar animal and human viruses and this new group of viruses was named as coronavirus.  
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The name was given because of their crown like appearance on electron microscopy. Until 

now there are seven corona viruses that are able to infect the human (Zhu et al., 2020). 

SARS-CoV and MERS-CoV are the two main non- endemic coronavirus that caused serious 

diseases.  The SARS-CoV was responsible for the severe flu like illness in which diarrhea 

was a common symptom. The condition was called as severe acute respiratory syndrome; it 

could able to develop into pneumonia and respiratory failure. The virus infection was first 

identified in china on November 2002 and declared as a pandemic by WHO in early 2003 

(Cui et al., 2019). 

The second main infection by coronavirus was Middle Eastern Respiratory Syndrome which 

was first confirmed in Saudi Arabia in 2012. It was a fatal infection with symptoms ranging 

from mild to severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome and failure of multiple 

organs. 

Based on the genome sequencing of SARS- CoV-2 bats are considered as their host organism 

because it shows about 95% similarity with the bat CoV (Wu, & McGoogan, 2020). It is said 

to be transmitted to human via unknown intermediate host. The SARS CoV-2 show constant 

evolution in their genomic structure and thus different variants of corona virus has been 

identified since now (Zhou et al., 2020) 

VIRAL STRUCTURE  

SARS-CoV-2 comes under the family Coronaviridae. It is a positive sense single stranded 

RNA (+ssRNA) virus which show crown like appearance on electron microscopy because of 

the glycoprotein spikes on outer surface ( Richmann et al., 2020) ). It mainly consists of 4 

structural and 16 non structural proteins. The 4 structural proteins include glycoprotein spike 

(S), envelop protein (E), membrane protein (M), and nucleoprotein (N). These proteins are 

involving in the attachment and binding of virus into host membrane and initiate the viral 

replication inside the host genome. The S protein is cleaved into S1 and S2 by the host cell 

protease in which S1 facilitate the binding of virus to host cell by attachment with the 

angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2)  and S2 function to mediate the virus fusion to host 

cell (Astuti, 2020). 

The nucleocapsid protein (N) is structurally bound to the RNA of virus so that they involve in 

the replication cycle and host cell’s response to viral infection. The M protein is help to 

maintain the shape of virus envelope. M protein can bind to other structural protein and 
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facilitate their stability. The production and maturation of new virion is done by the smallest 

protein E. 

TRANSMISSION 

SARS-CoV-2 primary transmission is through respiratory droplets, when the person cough or 

sneeze the respiratory droplets is spread into the air and an uninfected person inhales the air 

get inoculated himself with the virus. Infection can occur through direct or indirect contact 

with nasal, conjuctival and oral mucosa when respiratory particles are deposited or inhaled on 

this mucous membrane. In human respiratory tract epithelium the target host receptors are 

present including the oropharynx and upper air way (Hui et al., 2020). Contact pattern, 

environment, infectiousness of the host and socioeconomic factor are the factors that depend 

on the transmission risks (Cevik et al., 2020). Spread occurs mainly through the gathering of 

family members and friends and also through close contact range (15 min face to face 

conversation within 2m distance). Risk of infection increases when infected and non-infected 

persons living in the same room. Infection can be transmitted through the contaminated 

surface to the mucosa of nose, eye etc. Enclosed environments can increases risk of infection 

when compared to the outdoor environment. Both SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 can 

remain viable in smooth surfaces for many days depending on the environmental conditions. 

People those who are presymptomatic or asymptomatic can carry large number of virus in the 

upper respiratory tract and can easily and rapidly spread the infection. Both SARS-CoV-2 and 

SARS-CoV-1 can destroy through the use of disinfectants, surface cleaning and hand 

washing. SARS-CoV-2 RNA is found in the stool of infected person hence it can be 

transmitted through fecal matter (Cevik et al., 2020). 

PATHOGENESIS 

The SARS-CoV-2 has a specific receptor on the host cell. ACE2 protein is the specific 

receptor for the SARS-CoV-2. Another protein named fusion protein is also present in the 

host cell which helps the virus to fuse and release the genome of virus into the host cell. The 

virus first enters into the lungs and into the alveoli of the lungs. Then it recognizes the ACE2 

protein and adheres to it. The s protein of the virus get attach to the ACE2 protein. The fusion 

protein helps the virus to fuse with the host cell. After fusion, the virus releases the genetic 

material into the cell. The cell recognizes the viral RNA as its own and the virus controls the 

cellular machinery. The Ribosome starts making different viral proteins. Nucleus synthesizes 

more RNA molecules with the help of RNA dependent RNA polymerase. The assembly and 
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maturation of virus takes place and the matured virus is released. This leads to non specific 

symptoms like fever, myalgia, head ache and respiratory symptoms (Sia et al., 2020).  

CLINICAL FEATURES 

There are various clinical features ranging from asymptomatic state to acute respiratory 

distress syndrome and multi organ dysfunction. The common symptoms of Covid-19 are 

fever, cough, sore throat, headache, fatigue, myalgia and breathlessness. Conjunctivitis has 

also been reported. During the period of disease, the disease can progress into pneumonia, 

respiratory failure and death by the end of first week of infection. This is related with the 

extreme rise in inflammatory cytokines (Chen et al., 2019). Complications commonly 

witnessed are acute lung injury, ARDS, shock and acute kidney injury. 

SELF CARE 

Unfortunately, till now there is any possible method of therapy for complete recovery. There 

are certain therapy strategies developed by healthcare professionals for the treatment. This 

includes self-care in mild cases and asymptomatic patients and other medical treatments such 

as symptomatic treatment to ventilator support for the persons having ARDS. Medical 

treatment ranges from illness severity. In self-care the patients are self-isolated for at least 

2weeks or quarantined in a ventilated room, take rest and keep the body frequently hydrated 

with sufficient water. The quarantined person does not share any of the belongings with the 

other members of the family. Measure temperature and pulse using pulse-oximeter frequently 

and also follow respiratory etiquettes frequently. Medical treatment follows mainly the 

utilization of supportive medication therapy and drugs, just in case of severe symptoms such 

as trouble breathing, pressure at the chest, drowsiness and pale colored lips. Many of the 

currently used medications and drugs include hydroxy-chloroquine, azithromycin, remdesivir, 

lopinavir/ ritonavir and plasma treatment. 

TREATMENT 

Hydroxy-chloroquine is an antiviral agent used in 10 days course. It shows antiviral activity 

against Influenza, Chikungunya virus, all CoVs, and SARS. It suggested accelerated viral 

clearance in patients treated with a combination of hydroxychloroquine and azithromycin. In 

certain cases, it shows adverse cardiac effects and proarrhythmogenic properties. 

Azithromycin shows synergistic properties. Remdesivir is an adenosine prodrug and was 

originally developed for the treatment of hemorrhagic fever caused by viruses. It’s ability to 

inhibit the viral RNA dependent RNA polymerase. Lopinavir/ritonavir (LPV/r) is also used as 
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experimental drug. In plasma treatment, the convalescent plasma from individuals following 

COVID-19 resolution and rich in immunoglobulins directed against SARS CoV-2, is getting 

used as possible treatment option. Calming the cytokine storm through immune modulation is 

another method of therapy used in COVID-19 patients. 

CONCLUSION 

The corona virus (COVID-19) spreads at a terrorizing rate all over the world. The outbreak of 

the virus has affected badly on the world's economic, medical, and public health 

infrastructure. Mainly the elderly and immunocompromised patients are susceptible to the 

virus's mortal impacts. The future outbreaks of viruses and pathogens of zoonotic origin can't 

be controlled and are likely to continue. Therefore, apart from restraining this outbreak, 

efforts should be made to conceive comprehensive measures to prevent future outbreaks of 

zoonotic origin. 
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ABSTRACT 

Sarcopenia is described as reduction in muscle function, strength and mass with advancing 

age. Functional and structural regression occur in the muscles of sarcopenia patients and thus 

result in decreases in mobility and increases in falls. Sarcopenia has significant public health 

impact, because several common diseases (obesity, heart diseases, osteoporosis, type II 

diabetes mellitus, inflammatory diseases and cancer) are associated with sarcopenia. Public 

health costs of sarcopenia has also increased recent years. Sarcopenia has multifactorial 

etiology in terms of risk (nutrition, hormonal, environmental and neurological factors) and 

genetic factors, however the molecular and pathophsiological mechanisms underlying 

sarcopenia is still unclear. The mainly studied risk factors include decrease in muscle self-

repair capacity, inactivity, abnormalities in mitochondria, decreased protein intake and 

differences in muscle cell physiology and extracellular matrix. The frequent genetic 

determinants of sarcopenia includes muscle mass and muscle strength. Several genetic 

investigations identified several candidate genes including ciliary neurotrophic factor 

(CNTF), Myostatin, angiotensin convertin enzyme. We discussed the public health 

significance, risk factors and genetic factors related to sarcopenia in this study. Understanding 

the genetic determinants and risk factors of sarcopenia would help to development of 

therapeutic agents to increase the quality of life of sarcopenia patients. 

Keywords: Sarcopenia, Genetic Determination, Public Health Significance, Risk factors 

INTRODUCTION 

Aging is a universal process that causes decline in all functions (structural, functional and 

physiological) in the body. The biological mechanisms of aging are decrease in protein 

synthesis, genetic dysfunctions, lipid peroxidation, DNA damage, mitochondrial and 

immunological changes and apoptosis. Recent researches about human lifespan show that the 

elderly population is increasing worldwide. This global increase in the elderly population 

cause an increase in geriatric syndromes that are related to old age and the importance of 

geriatric diseases gains much more importance in recent years. Sarcopenia, first described by 

Irwin Rosenberg is one of the most important geriatric syndromes (Cruz-Jentoft et al., 2010). 

Sarcopenia is explained as progressive loss of muscle mass, muscle quality and muscle 
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function that usually occurs with aging. The quality of life of sarcopenia patients is badly 

affected and sarcopenia patients are in great risk for falls, several metabolic disease and death 

(Wiedmer et al., 2021). 

This review concentrates on on the definition, diagnostic methods, risk factors, genetic 

determiation and public health significance of sarcopenia in this review. 

SARCOPENIA 

Birth, childhood, youth and agings are different physiological phenomenon. With the aging, 

hormone levels decrease, oxidation reactions increase, cell division and its regeneration slows 

down, failures in vital organs such as heart, lungs, kidneys and liver begin. The Word of 

sarcopenia is originated from Greek words sarx (flesh) and penia (loss) (Rosenberg, 1997). 

The term of sarcopenia is firstly described by Irwin H. Rosenberg in 1989 as decrease in 

muscle mass with advanced age(Rosenberg, 1989). Recent researches focused on the standard 

definition of sarcopenia. EWGSOP (European Working group on Sarcopenia in Older People) 

discussed the definition and clinical characteristics of sarcopenia and they published 

consensus report aboout sarcopenia. EWGSOP defined sarcopenia as a skeletal muscle 

disease which cause loss of function, fragility, falls and mortality due to gradual decrease in 

muscle mass and muscle strength (Cruz and Sayer, 2019). Increased body fat is another most 

commonly seen characteristics of sarcopenia patients (Gallagher et al., 1996). Sarcopenia is 

one of the most important geriatric syndromes 

Several measurement methods targeting muscle mass, muscle strength and physical 

performance have been applied for the diagnosis of sarcopenia (Clark and Manini, 2010). 

Several factors including race, age and gender affect the prevalance of sarcopenia (Tan et al., 

2012). Sarcopenia patients started to become more dependent with aging (Rexach et al., 

2009). Sarcopenia is defined in three stages including pre-sarcopenia, sarcopenia and severe 

sarcopenia. In the pre-sarcopenia, muscle strength and muscle performance is just started to 

affected and there is also a decline in muscle mass. In the second stage, sarcopenia patients 

have decreased muscle strength and muscle performance. In the severe sarcopenia, sarcopenia 

patients have decreased muscle mass, muscle strength and muscle performance (Cruz-Jentoft 

et al., 2010). 

Sarcopenia can be classified into two classes as primary and secondary sarcopenia 

(Cruz-Jentoft et al., 2019). While primary sarcopenia develops as a result of aging, secondary 

sarcopenia develops as a result of different factors such as physical inactivity, advanced 

dysfunctions in organs or inadequate diet (Bauer et al., 2019) (Figure 1). 
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Figure 1. Classes of sarcopenia. 

GENETIC DETERMINATION OF SARCOPENIA 

Muscle mass and muscle strength are the most common phenotypes associated with 

sarcopenia and these phenotypes have high heritability (Deng et al., 2001). The genetics of 

sarcopenia is highly complicated and variable and linkage and association studies identified 

several genes related to sarcopenia. The most sommonly studied candidate genes based on 

cadidate gene association studies are Vitamin D receptor (VDR) gene, Androgen (AR) , 

Ciliary neurotrophic factor (CNTF), Myostatin (MSTN) gene, Insulin-like growth factor 1 

(IGF1), Angiotensin I converting enzyme 1 (ACE), Alpha actinin 3 (ACTN3) (Tan et al., 

2012). 

RISK FACTORS OF SARCOPENIA 

Although aging is the most important cause of sarcopenia which seriously affects the quality 

of life, many other factors can also accelerate this disease. The risk factors of sarcopenia is 

multifactorial including age, physical inactivity, anabolic resistance, insulin resistance, 

neuromuscular impairments, endocrine factors (hormones such as IGF-1 and insülin), 
inflammation and oxidative stress. 

Sarcopenia risk factors can be categorized into severel classes including structural 

factors (age, race, gender, genetics, low birth weight), life style factors (inadequate diet, 

cigarette smoking and physical inactivity) life circumstances (prolonged bed rest and 

inactivity) and chronic diseases (diabetes, cancers, obesity, cognitive abnormalities, 

inflammatory diseases, chronic pain, physiological diseases). Sarcopenia usually begins with 

loss of muscles and inflammation. Older age can lead to protein snythesis deficiences that 

result in loss of proteins. Loss of muscle proteins cause decreases in muscle structure and 

muscle strength.  

PUBLIC HEALTH SIGNIFICANCE 

The public health significance of sarcopenia has been increased in recent years, because many 

common diseases such as obesity, diabetes and heart diseases are affiliated with sarcopenia 
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(Tan et al., 2012). Sarcopenia-related health burden and economic burden of sarcopenia have 

been increased all over the world recently. Because sarcopenia causes limited physical 

activity and enhances the tendency to falls, it can result in the more dependent lives and the 

sarcopenia-related death rates also have been increased. Sarcopenia-related health care costs 

have been increased, because sarcopenia is related to other diseases such as diabetes, 

osteoporosis and obesity. 

PREVENTION AND TREATMENT 

Since sarcopenia is complex and multifactorial, this disease needs to use multiple model 

approaches for its treatment. The treatment of sarcopenia patients is very crucial, because 

when untreated sarcopenia results in economical, health and social problems (Cruz-Jentoft et 

al., 2019). Early diagnosis of sarcopenia is critical, because exercise, appropriate diet and 

supplementation combined with theurapeutic interventions would increase the quality of life 

of sarcopenia patients. 

Physical exercise enhances the muscle mass and muscle function in sarcopenia 

patients. Nutritional intervention also have positive effects on muscle mass and muscle 

function in sarcopenia patients. Recent studies have been found that therapeutic agents like 

testestorone and angiotensin-converting enyzme (ACE) inhibitors are effective on patients 

with patients( Rolland et al., 2011; Martone et al., 2015). 

CONCLUSION 

Sarcopenia is an important problem especially affecting the older population. Sarcopenia, 

which is defined as a progressive and widespread muscle disease with a decline in muscle 

mass, muscle strength and muscle functions, is an important syndrome that can lead to 

mortality as well as impairing the quality of life of the sarcopenia patients. It has been 

reported that sarcopenia increases with age, with a rate of 5-13% between 60-70 years of age. 

The clinical characteristics of sarcopenia include weakness, difficulty of climbing stairs, 

decrease in muscle size and decreased participation in physical activities.The risk factors, 

pathophysiology, public health importance and genetics of sarcopenia becomes more clear in 

recent years. Early diagnosis of sarcopenia is very crucial in terms of reducing the health and 

economical burden of sarcopenia. Because there is not any definite treatment, an exercise, a 

healthy diet can increase the quality of life of sarcopenia patients. The genetic basis of 

sarcopenia has been started to enlighten in recent years and several genes (ACTN3, ACE, 

VDR IGF1, APOE) have been found related to sarcopenia. More research is needed to clarify 

the genetic basis of sarcopenia. With the better understanding of sarcopenia helps more 

efficient and preventive treatment methods for the disease (Cruz-Jentoft et al., 2019). 
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ABSTRACT   
Plants have established symbiotic association with different microorganisms. Endophytes are 
microorganisms present inside different parts of the plant. They may be bacteria, fungi, 
archaea or protista. They are unique in nature and a part or the whole lifecycle of the 
microorganism take part within the host plant. Endophytes promotes the growth of the host 
plant without causing any damages. Major endophytic bacterial species belong to the phyla 
Actinobacteria, Proteobacteria and Firmicutes. The diversity of endophytic bacteria ranges 
from gram positive to gram negative bacteria such as Acinetobater, Bacillus, Agrobaterium, 
Brevibacterium, Psedomonas, Microbacterium, and Xantomonas. Endophytes makes 
beneficial effect to host plant through the nitrogen fixation and improves plant nutrient 
uptake. They have ability to secrete secondary metabolites (alkaloids, saponins, steroids etc), 
biocontrol agents, antimicrobial agents, antitumour agents and immunosuppressants. The 
major feature of endophytes includes synthesis of plant hormones, resistance towards pests 
and insects and also, they help the plant to overcome the abiotic stress conditions. They are 
able to enter to seed, stem and root of host plant. Majority of bacterial endophytic strains 
promote plant growth by producing phytohormones including IAA, Cytokines, Gibberellin 
and ethylene or regulating the hormone level in host plant. IAA production by endophytic 
bacteria is associated with promoting growth of lateral and adventitious roots, uptake of 
nutrients, improving root exudation and help to various soil microbes to interact with root. 
Bacterial endophytes also secret siderophores and solubilize phosphorus in the soil, for 
starting symbiotic interaction with in the host plant. So, the plant bacterial endophytes play a 
major role in promoting plant growth through plant hormone production.  
 Keywords: Endophytes, plant hormones, plant growth promotion 
 
INTRODUCTION 
De Bary (1866) coined the term endophytes to designate any organism that grows with in 
plant tissues. Colonizing plant tissue both intracellularly and intercellularly is a well-known 
component of their existence They enter plant seed, leaf, stem, root and do not harm the host 
plant (Khare et al., 2018). Plant- endophyte interaction causes plants to protect themselves 
from adverse environmental circumstances like heavy metals and drought. Endophytes are 
categorized in to Obligate, facultative and passive based on the internal methods utilized to 
colonized a plant. Obligate endophytes rely on the metabolic activity of the host plant to 
survive and spread inside the plant through vertical colonization or the activity of a vector and 
are transmitted by seeds. Facultative endophytes live in the soil for the majority of their lives 
and invade the plant internally at some point. Passive endophyte colonize in plants through 
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lesion on the root hairs. The roots are the major entry points for endophytic bacteria. 
Enzymatic activity is a component that makes it easier for these bacteria to penetrate the plant 
and spread via seeds (Santos et al., 2018). 
Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria and Bacteroidetes are the most common endophyte 
communities found (Gupta et al., 2016) and also include bacteria ranging from gram negative 
and gram positive, such as Achromobacter, Acinetobacter, Agrobacterium, Bacillus, 
Brevibacterium, Pseudomonas and Xanthomonas (Paul and Dayamrita., 2020). They promote 
plant development through direct or indirect methods. Direct promotion occurs when 
necessary nutrients such as nitrogen, phosphorous and iron are supplied or when hormone 
levels synthesizing auxin, cytokinin or gibberellin are modulated. Indirect promotion occurs 
when bacterial or fungal pathogens are inhibited by the generation of antagonistic chemicals 
(Chaturvedi et al., 2016). The endophyte Azospirillum lipoferum produces abscisic acid and 
Gibberellin in Zea mays which helps to ease drought stress symptoms. Burkholderia sp, an 
endophyte found in Solanum tuberosum and Vitis vinifera promotes plant growth by lowering 
the inhibitory hormone ethylene by producing large amount of 1-aminocyclopropane-1-
carboxylic acid (ACC) deaminase. Curbobacterium flaccumfaciens, an entophyte was found 
to protect, citrus trees from the disease caused by Xylella fastidiosa. Bacillus sp inoculation 
caused systemic resistance to Sclerotium solfssi in Arachis hypogaea plant (Ibáñez et al., 
2017). 
The ability of endophyte to promote plant growth by producing phytohormones such as IAA, 
ACC, siderophore synthesis and phosphate solubilization improves water and nutrient uptakes 
and give resistance against new pathogen attacks by producing antimicrobials and enhancing 
the plant immune system. So, they can be utilized as biofertilizer and also confer insect 
resistance, reducing the use of artificial fertilizers and pesticides that pollute the environment 
(Paul and Dayamrita, 2020). 
ROLE OF BACTERIAL ENDOPHYTES IN PLANT GROWTH  
Bacterial endophytes play an important role in promoting plant growth. They promote growth 
by producing various compounds and participating in plant growth promotion activities. They 
include siderophore production, phosphate solubilization, biological nitrogen fixation, and 
plant hormone production. Mainly, endophytes promote growth by increasing the absorption 
of nutrients and water. 
Siderophore Production 
Siderophores are small organic molecules produced by microorganisms under iron-limited 
conditions. They help absorb iron from the surface. In the case of iron deficiency, 
microorganisms produce siderophores and show high affinity for ferric iron. The ferric 
siderophore complex is then transported to the cytoplasm. In the cytosol, ferric iron is reduced 
to ferrous iron and can be used by microorganisms. The siderophore plays an important role 
in promoting growth from various plants and increasing yield by promoting iron uptake by 
plants. The main genera of bacteria that synthesize siderophores are Pseudomonas, 
Azotobacter, Bacillus, Rhizobium, and Enterobacter. Siderophore also helps plants obtain 
mineral nutrients, as a virulence factor that protects them from pathogens (Saha et al., 2016).  
Endophytic bacteria isolated from Cicer arietinum and Pisum sativum roots and nodules. A 
total of 14 isolates were positive for siderophore production and these isolates were selected 
for the quantitative estimation of siderophore production. Ten bacterial isolates were screened 
to verify the type of siderophore produced. In this study, 10 isolates produced more than 65% 
siderophore units. Most of them are carboxylate and hydroxamate types. The production 
capacity of different structures and binding capacities helps microorganisms to play various 
roles in their existing habitats. This helps increase crop production. (Maheshwari et al., 2019).  
Phytohormone Production  
Bacterial endophytes produce various plant hormones in the host plant, promoting the growth 
of plants. The main hormones include growth hormone, gibberellin, and cytokines. They 
promote plant growth by increasing the absorption of water and nutrients from the soil.  
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Auxin is a plant hormone, which plays an important role in almost all steps of the daily 
growth and life of plants. The most common natural auxin is indole acetic acid 3 (IAA). IAA 
promotes growth by assisting cell division, elongation, root initiation, plant nutrition, fruit, 
leaf and flower development, and senescence activity. Important endophytic bacterial genera 
that produce IAA include Pseudomonas, Rhizobium, Azospirillum, Enterobacter, Klebsiella, 
Bacillus, Burkholderia and Helix Genus, Pantoea, Rhodococcus and Streptomyces.  
Studies reported that IAA produced by bacterial endophytes, promotes the growth apple buds. 
The isolates showed an IAA yield of 1.22.4 ug / ml (Miliūtė et al., 2011). In another study, 
ginseng bacterial endophytes have shown their ability to promote the growth of various 
plants, by the production of IAA. Bacterial endophytes isolated from the ginseng stems were 
Firmicutes, Firmicutes, Actinomycetes, αProteobacteria and γProteobacteria, The highest 
content of IAA (13.93 μg / mL) was produced by Micrococcus luteus, followed by isolate 
lysine spindle-shaped bacillus (7.23 μg / mL) and Bacillus cereus (4.61 μg / mL) (Vendan et 
al., 2010). 
Gibberellin stimulates various metabolic functions of plants, which are essential for plant 
growth and development. They include, germination of seeds, flowering, elongation of stem 
and fruit development. The GA produced by bacteria is poorly understood: only a few studies 
have described the potential properties of bacterial endophytes to promote plant growth. 
According to a reports, the bacterial endophytes, Azotobacter and Serum spirillum, can 
produce gibberellins (GA1 and GA3) and IAA. These bacteria establish an endogenous 
relationship with grass species to promote growth and general performance. In addition, the 
Azospirillum lipoferum op 33 strain has been recognized as a grass endophyte and a producer 
of in vitro GA. The gibberellin produced by these bacterial endophytes was measured in a 
chemically determined medium by capillary gas chromatography and mass spectrometry. 
(Atzorn et al., 1988). Sphingomonas sp. LK11 inoculated on tomato plants displayed a 
significant increase in plant shoot length, chlorophyll contents, and shoot and root dry weights 
compared to control plant (Khan et.al, 2014). 
Cytokinin is a group of hormones that promote the cell division. These hormones are seen on 
all complex plants, and moss, fungal and bacteria. Cytokinin have been reported to be present 
in the culture filtrates of various bacteria including Azotobacter sp., Rhizobista sp., Pantone 
glomerans, Rhodosprillum Rumrum, Pseudomonas Fluorescens, Bacillus subtilis and 
Paenibacillus polymyxa (Greene et.al, 1980). Three bacterial endophytes, Psuedomonas 
resinovorans, Paenibacillus polymaxa, and Acenitobacter calcoaceticus were obtained from 
the leaves of Sambung Nyawa  produce cytokinin like compounds which enhance the plant 
growth (Bhore et al., 2010) 
ACC deaminase production 
ACC deaminase enzyme cleaves ACC to α-ketobutyrate and ammonia, where ACC is the 
immediate precursor of the phytohormone ethylene. In this way, ACC deaminase lowers the 
levels of deleterious ethylene in higher plants. Ethylene is crucial for plant growth, 
development, and stress signalling. Plant growth-promoting endophytes expressing the 
enzyme ACC deaminase have been shown to protect the plants from biotic, abiotic stresses 
and promote the plant growth. For example, endophytes isolated from tomato plants, that 
contain ACC deaminase promotes the growth of canola seedling (Rashid et al., 2012). The 
bacterial endophyte, Burkholderia phytofirmans PsJN, 
inoculated switchgrass displayed enhanced biomass production and plant growth than the 
untreated control plants. Moreover, the 
plants grown on a low fertility soil site showed greater growth  
with the bacterial endophyte treatment. The plant growth promotion was due to the ACC 
deaminase produced by endophyte (Lowman et al., 2015).  
 
Role in biological nitrogen fixation 
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 In plants, bacterial endophytes play an important role in this reduction of atmospheric 
nitrogen to nitrate and ammonia. Some endophytic bacteria carry genes necessary for 
biological nitrogen fixation. They help convert nitrogen to a usable form of nitrogen in the 
host plant, such as ammonium and nitrate. The various bacteria involved in this event include 
Burkholderia, Gluconobacter, Herbspirillum, Klebsiella, and Pantoea. The discovery of 
symbiotic nitrogen fixation of legume rhizobia and nitrogen fixation of bacterial endophytes 
in non-rhizobial plants such as sugarcane provides ample space for research. The nitrogen 
fixation process involves the reduction of the triple bond of the N2 molecule, this reduction 
process requires a lot of energy. Bacterial endophytes obtain this energy from the host plant. 
The endophytic bacteria present in the internal tissues of plants create a favorable 
environment for nitrogen fixation and reduce competition with other microorganisms in the 
rhizosphere. Bacterial endophyte provides a microaerobic environment suitable for 
nitrogenase activity (Kandel et al., 2017). 
In a study, 89 strains of endophytic bacteria were isolated from leaves and stems of wild and 
local varieties of chewy sugarcane. Isolates grown in nitrogen-free medium and had 
nitrogenase activity, confirming that they were nitrogen-fixing bacteria. Colonies of most 
NFA isolates are slimy, slightly slimy, white or light yellow, smooth, protruding, and full-
bordered. 63 isolates (71%) were gram negative and 26 isolates (29%) were gram positive. 
Many endogenous nitrogen-fixing bacteria are actually gram-negative bacteria (Muangthong 
et al., 2015). 
Phosphate solubilization 
Soil contains large amount of insoluble phosphorus, but lack the soluble phosphate that is 
essential for the growth of most plants and microorganisms. Soluble phosphate fertilizer is 
widely used in the soil to overcome the lack of P, but 75%-90% of the added phosphorus is 
rapidly precipitated in an insoluble form, which cannot be used by plants. Bacterial 
endophytes play an important role in the dissolution of inorganic phosphate compounds such 
as tricalcium phosphate, dicalcium phosphate and rock phosphate. The main genera of 
bacteria involved in mineral phosphate dissolution are Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, 
Agrobacterium and Flavobacterium. (Crespo et al., 2011).  
The quantification bacterial growth and phosphate solubilization of two endophytic bacteria 
by liquid assay was performed. Both strains only grew well on media containing Ca3 (PO4) 2, 
but the growth on media containing aluminium phosphate seemed to be negligible. The results 
of colorimetric quantification of phosphate showed that both strains dissolved Ca3 (PO4) 2, 
and solid phosphate in the control residual suspension was observed. In addition, both strains 
showed limited ability to dissolve aluminium phosphate, and a single isolate showed less 
dissolution of iron phosphate than the control. Fluorescence microscope images of two strains 
observed by optical density in which the cell concentration in iron phosphate is lower than 
that of a control poplar plant without added phosphate and one strain labelled with purple 
fluorescent protein (PFP) and the other The GFP-labelled strains were co-cultured and 
displayed by the two strains at the same time. Microorganisms, such as possible biofilms, 
colonized on the root surface, CT, synchrotron radiation photos. Fluorescence spectroscopy 
and proteomics showed direct evidence that poplar endophytes promote phosphorus 
absorption. The XCT root images showed that the root volume in the endophyte-inoculated 
samples was larger, while the wet root volume in the control sample was smaller and fine 
roots formed more. This indicates that the uptake of phosphorus is higher in the inoculated 
plants, as plants with easier access to phosphorus tend to produce fewer lateral roots. Using a 
synchrotron X-ray fluorescence spectroscopy microscope, observed the nutrient phosphorus 
in the roots of poplar trees inoculated with selected endophytes, and found phosphorus in the 
form of organic and inorganic phosphates in the roots. According to this study, endophytes 
may have the ability to continue to release phosphate to maintain the continuous growth of 
plants. In addition, since the endophytic bacteria in this study have at least the ability to 
promote the dissolution of three common forms of phosphate (ie calcium, aluminum, and iron 
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phosphate), they may have advantages as biological inoculants in alkaline and acidic soils. 
Taken together, these findings indicate the important role of endophytes in phosphorus 
acquisition and provide a deeper understanding of the symbiotic relationship between poplars 
and endophytes (Varga  et al., 2020). 
ROLE OF BACTERIAL ENDOPHYTES IN SECONDARY METABOLITE 
PRODUCTION 
Endophytes have been shown to create a variety of bioactive metabolites in a single plant or 
microbe, making them a good source of pharmaceutical for treating a variety of aliments and 
having potential applications in agriculture, medicine, food and cosmetics. Alkaloids, 
benzopyranones, chinones, flavonoids, phenolic acids, quinones, steroids, saponons, tannins, 
terpenoids, tetralones and xanthones were some of the secondary metabolites (Gouda et al., 
2016). Although secondary metabolites are not required for an organisms growth, they serve 
an adaptive role by acting as a defensive compound or a signaling molecule during ecological 
interactions and environmental challenges. Anticancer, antimicrobial, antibacterial, anti-
inflammatory and immunosuppressive agents are only a few of the therapeutic applications 
for these substances. The generation of secondary metabolites is regulated by several 
endophytic bacteria. Only a few primary metabolic precursors are used to make microbial 
secondary metabolites and there are only a few of them. Endophytes produce secondary 
metabolites through a variety of mechanisms, including polyketide, isoprenoids and amino 
acid synthesis. These metabolites operate as biofilms, poisons, virulence factors and hormone 
signaling disruptors in plants (Singh et al., 2017). The evolutions of host microorganisms 
which may have incorporated genetic information from higher plants, allowing them to better 
adapt to the host plant and perform some functions, such as protection from pathogens, insects 
and grazing animals, has been directly linked to the production of bioactive substances by 
endophytes. 
Camptothecin, from Nothapodytes foetida, is known to have cytotoxic and antifungal 
characteristics while Taxol (Paclitaxol), a coplex diterpene, alkaloid produced by endophyte 
Metarhizium anisopliae found in the back of the taxus tree is one of the most promising 
anticancer agent. Lignans isolated from endophytic podophyllum hexandeum such as 
cathaetics, emetics and cholagogue have been reported to serve as anticancer agents. Resin 
isolated from P. emodi, such as etoposide and teniposide, have potent anticancer properties 
(Gouda et al., 2016) 
Antimicrobial compounds 
The bioactive natural substances are antimicrobial metabolites produced by endophytes. By 
creating secondary metabolites, endophytes have evolved a resistance strategy to prevent 
pathogenic infiltration. Peptides, alkaloids, steroids, quinines, terpenoids, phenols and 
flavonoids are only few of the antimicrobial substances produced by endophytes ( Singh et 
al., 2017). Novel antimicrobial compounds produced by endophytes are alternative to 
chemically synthesized ones and are highly effective against multi-drug resistant strains. 
Additionally, nanoparticles act as antimicrobial compounds and are effective against a wide 
range of cancerous cells and diseases. They also work against HIV-1, hepatitis B virus, herpes 
simplex virus as well as respiratory syncytial virus. It is known that endophytic Bacillus 
species can produce silver nano particles through the reduction of the silver nitrate (Dayamrita 
and Paul, 2020). Endophytes derived from medicinal plants were found to have bioactivity 
against a wide range of pathogenic bacteria. In total 37 endophytes were isolated from 
Tectona grandis L. and Samanea Samantha merr, of which 18 could produce inhibitory 
substances effective against Bacillus subtilis, staphylococcus aureus and Escherichia coli, and 
three isolates inhibited Candida albicans growth in vitro (Gouda et al., 2016).  
 
Anticancer Compounds 
Endophytes produce secondary metabolites with anticancer properties. 
The diterpenoid, Taxol, interrupt the growth and spreading of cancer cells. Taxol was isolated 
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first from the bark Taxus brevifolia. Several reports about Taxol anticancer properties were 
published since its discovery, as well as other sources for production of Taxol have been 
investigated in the last decade. The isolation of the endophyte Taxomyces andreanae provided 
an alternative method to obtain a cheaper anticancer product through fermentation (Pimentel 
et al., 2011). 
 
Antibacterial compounds  
Microorganisms produce certain secondary metabolites that inhibit or kill other 
microorganisms. The natural therapeutic compounds produced by endophytes showed several 
potential applications in pharmaceutical industry. Some of these natural products have been 
reported to possess even antiviral (HIV)) properties. Endophytes serve as source of novel 
antibiotics to deal with drug-resistant pathogens (Christina et al., 2013). 
Saraca asoca inhabits the endophyte Enterobacter cloacae strain ALD4.5 which has 
antibacterial activity (Dayamrita and Paul, 2020). Enterobacter ludwigii strain Gol9 is an 
endophyte isolated from Leucas aspera which has antioxidant and plant growth promoting 
activities in addition to its antimicrobial properties (Dayamrita and Paul, 2021). 
The endophytic bacterium, Pseudomonas viridiflava produce Ecomycins, the lipopeptides. 
This endophyte resides in the tissues of grass species. They have antifungal properties are 
similar in amino acid compositionto the antibiotic syringotoxin. These compounds were able 
to inhibit Cryptococcus neoformans and Candida albicans (Miller et.al, 1998) 
Kakadumycins are peptide antibiotics produced by endophytic 
bacterium Streptomyces isolated from Grevillea pteridifolia. It has antibacterial activity 
against P. falciparum (Castillo et al., 2003) 
The Xiamycins are isolated from Streptomyces sp. which an endophyte from Bruguiera 
gymnorrhiza. They exhibit anti-HIV activity. They were also isolated form mangrove 
tree, Kandelia candel.  Xiamycins have antimicrobial activities against MRSA and 
vancomycin-resistant Enterococcus faecalis (Ding et al., 2010) 
CONCLUSION  
Endophytes inhabit within the cells and tissues of plants and they can be either bacteria, fungi 
or actinomycetes. Endophytic bacteria help plant growth by producing different growth 
hormones and growth factors. They are ecofriendly and an important biological resource 
which can be used in various fields such as pharmaceutical, medical, food and cosmetics. 
Bioactive compounds produced by these endophytes can also be used in agricultural fields for 
bioremediation and biodegradation. The ability of endophyte to promote plant growth by 
producing phytohormones, improves its water and nutrient uptake, also give resistance against 
pathogen by producing antimicrobials and enhance plant immune system.           
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ÖZET 

Mülkiyet kavramı tarihin en eski kavramlarından biridir. Bu sebeple ilkel çağlardan bu yana 
söz konusu kavramın geçirdiği evrim tartışma konusu olmuştur. İnsanlık tarihinin 
başlangıcından itibaren var olan mülkiyet kavramı çağlar boyunca değişmiş ve gelişmiştir. 
Bununla birlikte mülkiyetin gelişmesine, insanlığın gelişmesi de uygarlıkların kurulmasına 
sebep olmuştur. Sosyal grupların ve devletlerin zenginleşmesi de mülkiyet hakkının kapsamı 
ve konusuna göre şekillenmiştir.  
Doğadaki kaynakların sınırlı oluşu ve bu kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanması, 
mülkiyet kavramının ortaya çıkış sebebini aydınlatmada yeterli olmaz. Sosyolojik bir bakış 
açısıyla bu konunun irdelenmesi gerekir. Öte yandan mülkiyet hakkının açıklanmasında ve 
kapsamının belirlenmesinde hukuki açıdan da konunun irdelenmesi gerekir. Hukuk düzenleri 
en ilkelinden en gelişmişine, doğal hukuktan pozitif hukuka kadar mülkiyet kavramı üzerinde 
mutlaka bir çerçeve öngörmüşlerdir. Hukuk düzenleri, ilkel dönemler dışında mülkiyet 
hakkının kapsamını ve konusunu belirleyen en önemli etken olmuştur. Doğal gelişim seyri 
içinde mülkiyet hakkının ortaya çıkması, korunması ve gelişmesi hukuk düzenlerine bağlı 
olarak gerçekleşmiştir.  

Sadece ekonomik bakış açısıyla mülkiyetin temellerinin açıklanması ve kapsamının 
belirlenmesi, toplumsal sınıf farklarından dolayı ihtiyacından daha fazla kaynağa hükmeden 
kişilerin mülkiyet hakkının kaynağı konusunda yeterli gelmez. Kaynakların adil olarak 
paylaşılamaması sonu oluşan bu durum sırf ekonomik bakış açısıyla mülkiyetin 
açıklanmasına imkân vermez. Bu bakış açısı tarihsel çerçevede kendisine karşıt birçok tezin 
ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. 

Tarihsel süreç içerisinde mülkiyetin geçirdiği aşamayı, ilkel dönemlerdeki mülkiyet anlayışı, 
Eski Yunan Devletleri’nde mülkiyet ve Roma hukukunda devlet kavramlarını inceleyerek 
görmek mümkündür. Bu aralıklı üç farklı mülkiyet anlayışı ve aralarındaki ilişki mülkiyet 
kavramının gelişme yönünü de göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, Eski Yunan, Roma Hukuku, ilkel mülkiyet, pozitif 
hukuk, doğal hukuk. 
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Mülkiyet kavramı, hukukun en temel süjesi olan insan tarafından eşya üzerinde kurulan 
hâkimiyeti ifade etmektedir. Bu hâkimiyet tarihi devirler boyunca toplumlar, hukuk düzenleri, 
siyasi düşünceler ve dinler tarafından tartışılagelmiş ve her organizasyonca bir takım 
değerlendirmelere tabii tutulmuştur. Mülkiyet kavramının eski medeniyetler ve tarihi devirler 
üzerinden tasnifi, bu kurumun tarihsel süreç içerisinde evrimini ve gelişimini en sağlıklı 
biçimde anlamamızı ve açıklamamızı sağlayacaktır. Bu minvalde çalışmamızda mülkiyet 
kavramı; İlkel Dönemde Mülkiyet, Eski Yunan Devletlerinde Mülkiyet, Roma Hukukunda 
Mülkiyet ve Semavi Dinlerde Mülkiyet başlıkları altında incelenecektir.  

ĠLKEL DÖNEMDE MÜLKĠYET

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana insan topluluklarının ortak bir mülkiyet anlayışını 
taşıdıkları ileri sürülmüştür. İlkel döneme ilişkin ileri sürülen Altın Çağ görüşü, 19. yüzyılda 
Morgan, Engels ve Laveleye gibi düşünürler tarafından bilimsel bir teori olarak ortaya 
atılmıştır.1  Öte yandan J.J. Rousseau ve onu takip eden görüşler, ideal tabiat ortamı olarak 
ileri sürdüğü görüşün yaygınlaşması için çaba harcadılar. Bununla birlikte ilkel ortak mülkiyet 
görüşü fikir alanında iki önemli görüşün ortaya çıkmasına sebep oldu. Liberal mülkiyet 
anlayışı ve sosyalist mülkiyet anlayışı, dayanaklarını ilkel dönemlerdeki mülkiyet anlayışı 
üzerine kondurdular. Özellikle sosyalizmin mülkiyet anlayışını doğrulamak isteyen görüşler 
tarafından ilkel ortak mülkiyetin doğal bir mülkiyet anlayışı olduğu ileri sürüldü. Bu görüşe 
göre, ilkel ortak mülkiyet anlayışının zorla ve şiddetle değiştirilmesi sonucu liberal mülkiyet 
anlayışı doğdu. Bunun sonucu olarak da liberal mülkiyet anlayışının temelinde zorbalığın 
yanında aynı zamanda ahlaki bir sorunun yattığı da Henry George gibi yazarlar tarafından 
ileri sürülmüştür2.  

Özellikle sosyalist görüşü benimseyen düşünürler3, ilkel dönemlerde ortak bir mülkiyet 
anlayışının olduğunu, bu anlayışın insan toplulukları için daha iyiye ulaşmanın aracı 
olduğunu, bu sebeple liberal mülkiyet anlayışından geriye dönülerek daha iyi bir mülkiyet 
anlayışına geçilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu görüşün aksini savunan liberal düşünürler, 
ortak mülkiyet anlayışının bireysel mülkiyete zarar vereceğini, özel mülkiyetin tarih boyunca 
kullanılan tek mülkiyet olduğunu ileri sürerek sosyalist görüşteki yazarların ileri sürdüğü 
düşüncelere karşıt görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu iki görüş açısından mülkiyetin kapsamının 
tam olarak tartışılmaması, özellikle sosyalist görüşte toprak ve üretim araçlarının mülkiyetinin 
esas alınması; liberal görüşte ise özel mülkiyetin tüm alanlarda esas alınması tartışmanın 
boyutunu aynı zemine oturmasını engellemiştir.  

İnsanlık tarihinin başlangıcında olduğu varsayılan ilkel ortak mülkiyet anlayışı, önce klan adı 
verilen topluluklarda tribu mülkiyetinin söz konusu olduğunu, daha sonra aile mülkiyetinin 
ortaya çıktığını, aile mülkiyetinin de bölünmesi suretiyle bireysel mülkiyetin doğduğu tezini 
ileri sürer4. Bu anlayışa göre mülkiyet hakkının kapsamına öncelikle taşınır mallarda söz 
konusu olan mülkiyet anlayışının hakim olduğu, daha sonra taşınmaz malları ve özellikle de 
toprak mülkiyetini kapsar şekilde genişlediği belirtilmiştir5.  

1 Serdengeçti, Edip: Mülkiyet Rejiminin Gelişimi, İstanbul 2021 s. 19 vd.; Güriz, Adnan: Teorik Açıdan 
Mülkiyet Sorunu, 2. Baskı, Ankara 2018, s. 2 vd. 
2 George, Henry: Progress and Poverty, Fiftieth Anniversary Edition, New York, 1935, s. 333 vd.  
3 Bu hususta bkz. Diakov, Vladimir Nikolayeviç/Kovalev, Sergey İvanoviç: İlkçağ Tarihi, Ortadoğu, Uzakdoğu, 
Eski Yunan, C. 1, 3. Basım, Çeviren: Ġnce, Özdemir, 2014, s. 12.  
4 Diakov/Kovalev, s. 59 vd.
5 Diakov/Kovalev, s. 59 vd.; Serdengeçti, s.20 vd. 
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İlkel dönemde mülkiyet kavramının kapsamının ve konusunun açıklanmasıyla ilgili varsayım, 
insan topluluklarının gelişimi ile ilgili olarak ekonomik bir değerlendirmeye dayanmaktadır. 
Bu düşünceye göre ilkel dönemlerde, insanlar için toplayıcılık başlıca ekonomik etkinlik 
olmuş daha sonraki gelişim süreci içerisinde toplayıcılığın çeşitlenmesi yani avcılık, balıkçılık 
ve hayvan sürülerini besleme gibi mülkiyeti doğuran etkinlikler ortaya çıkmıştır6. İlerleyen 
süreçte ise tarımın başlamasıyla toprak mülkiyetinin mülkiyet hakkının konusunu oluşturmaya 
başladığı ileri sürülmüştür. İlkel ortak mülkiyet anlayışının savunucularından olan ve sosyalist 
düşünceye destek teşkil eden görüşleri ileri süren Morgan’a göre, insanlık tarihinin gelişim 
süreci üç dönemde incelenebilir: Bunlar vahşet, barbarlık ve uygarlık dönemleridir7. 

Mülkiyet hakkının kapsamının sınırlı olması, ilkel dönemde mülkiyet kavramının doğumu 
konusunda oldukça zor bir süreç oluşturmuştur. Ortak mülkiyet ve bireysel mülkiyeti 
açıklayan tüm görüşler elde edilen verilere dayanmakta ancak ilkel döneme ilişkin veriler elde 
edilmeye devam edilmektedir. Bu durum ilkel dönemde mülkiyet olgusunun kapsamının 
değişmeye açık olduğunu göstermektedir. İlkel dönemde mülkiyet olgusunu ve kapsamını 
açıklayan görüşlerin ortak yönü ise mülkiyetin kişi ile eşya arasında kurulan bir bağ 
olduğudur. Bu bağın sebebi ister ekonomik olsun ister mistik veya ruhani olsun ya da 
hâkimiyet duygusuna dayansın tamamı söz konusu bağı açıklama üzerine kuruludur. 

ESKĠ YUNAN DEVLETLERĠNDE MÜLKĠYET 

Tarihi dönemlerden hakkında en fazla bilgi sahibi olunan dönem Eski Yunan devletleri 
dönemidir. Eski Yunan devletlerinde devlet organizması oluşmuş ve mülkiyet hakkının 
kapsamının ve konusunun nasıl olması gerektiğine dair çok fazla tartışma yapılmıştır. 
Mülkiyet hakkının kapsamı bu dönemde daha geniştir. Genel olarak Eski Yunan’da bireysel 
mülkiyet bir kez bir eşya üzerinde kurulduktan sonra aile mülkiyetinden bireysel mülkiyete 
yönelen taşınır ve taşınmaz tüm malları kapsamına alan bir şekle sahiptir. Bu dönemde aile 
mülkiyeti sadece yaşayan aile üyelerini değil; ölmüş, yaşayan ve doğacak aile üyelerini de 
kapsayacak bir anlama sahiptir8. 
Eski Yunan’da sadece taşınır ve taşınmazlar değil, aynı zamanda köleler de mülkiyet hakkının 
kapsamında bulunmaktadır. Kölelerin mülkiyeti ile ilgili ikili bir ayrım bulunmaktadır: 
Efendiye bağlı köleler ve toprağa bağlı köleler. Efendiye bağlı köleler bir taşınır gibi 
efendiden efendiye devredilirken, toprağa bağlı köleler için farklı bir mülkiyet şekli 
öngörülmüştür. Toprağa bağlı köleler ve çocukları bağlı olduğu toprak parçası ile birlikte 
devredilebilmekteydi. Bu dönemde taşınmaz mülkiyeti olarak toprak mülkiyeti kutsal kabul 
edilmekteydi. Ortak mülkiyet alanı olan aile mülkiyeti, M.Ö. 6’ncı yüzyıldan itibaren baskın 
etkisini kaybetmeye başlamış ve bireysel mülkiyet alanı daha baskın hale gelmiştir. 
Vasiyetname yapma hakkının kabul edilmesi taşınmaz mülkiyetinin aile bireyleri dışında da 
başkalarına geçmesine olanak sağlamış, bu da aile mülkiyetinin önem kaybetmesine sebep 
olmuştur.  

Yunan şehir devletlerinde görülen ekonomik ilerleme ve ticaret, değişim konusu olan malların 
sayısını ve niteliklerini çoğaltmış, bu durum mülkiyetin kapsamı ve konusuna önemli artışlar 
getirmiştir. Ticaretin gelişmesi taşınır mal mülkiyetinin taşınmaz mal mülkiyetine göre daha 
önemli hale gelmesine sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak da tacir sınıfı zenginleşmiş ve bu 
zenginleşme üreticiler aleyhine olmuştur. Yunan şehir devletlerinde mülkiyet konusundaki 
tartışmaların başlaması, zengin fakir arasında kaynakların dağılması konusundaki tartışmaları 
yoğunlaştırmış, bu durum M.Ö. 431-404 yılları boyunca devam etmiştir. Zengin tacir kesim 

6 Serdengeçti, s. 19 vd.; Güriz, s. 3.  
7 Morgan, Lewis Henry: Eski Toplum I, 2. Basım, Çeviren: Oskay, Ünsal, 1994, s. 61 vd. 
8 Challaye, Felicien: Mülkiyetin Tarihi, 2. Baskı, Çeviren: Aytuğ, Turgut, İstanbul 1969, s. 21.
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zenginliklerini korumak, yoksul kesim ise borçlarından kurtulmak istemiş, zenginlerin 
ayrıcalıklarının kaldırılması amacıyla yapılan mücadeleler Yunan şehir devletlerinin Roma 
tarafından fethine kadar sürmüştür9.  

Bu durum Eski Yunan’da sosyal ve politik tartışmaların başında mülkiyet kurumunun 
geldiğini göstermektedir. Ticaretin gelişmesine binaen taşınır mülkiyetinin toprak 
mülkiyetinden daha önemli hale gelmesi, taşınır malların mülkiyetinin tüccar sınıfında 
toplanmasına yol açmıştır. Öte yandan Eski Yunan devletlerinde ortak mülkiyet olan aile 
mülkiyetinden bireysel mülkiyete çok hızlı bir biçimde geçilmiştir. Ancak süreç bireysel 
mülkiyete devletin müdahalelerini de gündeme getirmiş, devlet zaman zaman el koyma ve 
yeniden mülkiyeti dağıtma yoluyla doğrudan mülkiyete müdahale etmiştir. 

Eski Yunan düşünce ve siyasi tarihinde, dönemin getirdiği ticaret, tarımsal üretim ve 
yayılmanın sonucunda mülkiyet hakkının konusunu toprak, köleler, ticaret malları, taşınır 
kişisel eşyalar ve topraktan elde edilen ürünler teşkil etmektedir. Öte yandan altın ve gümüş 
değer ölçüsü aracı olarak kullanılmakta ve mülkiyetin en önemli göstergesi olarak kıymetli 
madenler mülkiyet hakkının kapsamına dâhil olmaktadır. Bununla birlikte mülkiyet hakkının 
kapsamının önemli bir kısmını toprak mülkiyeti teşkil etmektedir10. 

ROMA HUKUKUNDA MÜLKĠYET 

A. Roma Hukukunda Mülkiyet Kavramı ve GeliĢimi 

Roma döneminde mülkiyetin kapsamı ve konusunun değişimi sürecinde ilkel topluluklarda 
olduğu gibi ortak mülkiyetten bireysel mülkiyete doğru bir geçişin olup olmadığı 
tartışmalıdır. Ancak Roma döneminde başlangıçta her ailenin mülkiyetinde olan toprak 
parçasının, evin ve hayvanların üzerinde ortak bir aile mülkiyetinin bulunduğu kabul 
edilmektedir .Roma’da ilk dönemlerde ailenin başı olan kişinin aile malları üzerinde serbestçe 
tasarrufta bulunma hakkı yoktu. Kısacası aile başkanının mallar üzerinde vasiyet veya satış 
sözleşmesi yapma suretiyle mülkiyeti bir başka kişiye geçirmeye ilişkin herhangi bir yetkisi 
bulunmamakta idi .  Ancak bu durum uzun süre devam etmemiştir. Mülkiyet hakkının 
kapsamının genişlemesiyle mülkiyetin dağılımı tartışma konusu olmuş, bu durum toplumda 
büyük çatışmalara sebep olmuştur. Roma hukukunda mülkiyet hakkının konusunu oluşturan 
mal ayrımlarının belirlenmesi, mülkiyetin konusu olan şeylerin ve mülkiyetin kapsamının 
belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. 

B. Roma Hukukunda Mal Ayrımları ve Mülkiyetin Konusu 

Mülkiyetin konusunu teşkil eden mallar, her hukuk sisteminde olduğu gibi Roma hukukunda 
da ayrıma tâbi tutulmaktadır. Roma hukukunda mallar, bireysel mülkiyete konu olması 
bakımından ikiye ayrılmaktadır: Bunlardan birincisi malvarlığına dâhil olan eşya (Res In 
Patrimonio), ikincisi ise malvarlığı dışında kalan eşyadır (Res Extra Patrimonium) . 

Kişinin malvarlığı içerisinde bulunan ve mülkiyet hakkının kapsamında yer alan mallar aynı 
zamanda hukuki işlemlere de konu olabilmekteydi. Bu mallar kendi arasında maddi mallar 
(Res Corporales) ve maddi olmayan mallar (Res Incorporales) olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır . Her iki mal türü de mülkiyetin konusunu oluşturan mallardır. Maddi mallar 
(Res Corporales), insanın beş duyusuyla algılanabilen mallardır . Bu mallar kural olarak 
mülkiyet hakkının konusuna dâhildir. Bunun dışında yer alan mallar ise  beş duyu organı ile 

9 Challaye, s. 25.  
10 Challaye, s. 22-23.
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algılanamayan ve maddi varlığı bulunmayan mallardır (Res Incorporales) . Bu mallar istisnai 
olarak mülkiyet hakkının konusunu oluşturur.  

Roma hukukunda mülkiyet hakkının konusu bakımından yapılan ikinci ayrım, taşınır mal 
(Res Mobiles)-taşınmaz mal (Res Immobiles) ayrımıdır . Taşınır mallar; niteliği, işlevi ve 
fonksiyonu değişmeksizin bir yerden başka yere taşınabilen mallardır . Taşınmaz mallar ise 
fonksiyonu ve niteliğine zarar vermeksizin bir yerden başka yere taşınamayan mallardır . Bu 
ayrım Türk hukukunda da yer almaktadır. Her ne kadar taşınmaz mallar ile ilgili düzenlemeler 
devletler bakımından özel bir öneme sahip olsa da sermaye piyasalarının ve ticaretin 
gelişmesi ile birlikte taşınır malların önemi de gittikçe artmaktadır. Ancak taşınmaz mallarla 
ilgili sosyal algı ve bu algının siyasal önemi sebebiyle taşınmaz malların hala birincil öneme 
sahip bir mal grubu olduğu söylenebilir.  

Roma hukukunda mülkiyet hakkının konusuna dâhil edilmeyen mallar ise dini hukuk gereği 
alışverişe uygun olmayan mallar (Res Extra Commercium Divini Iuris), insani hukuk gereği 
alışverişe uygun olmayan mallar (Res Extra Commercium Humani Iuris), topluluklara ait 
mallar (Res Universitates) olarak sınıflandırılmaktadır11.  

C. Roma Hukukunda Mülkiyetin Konusu ve Kapsamına ĠliĢkin Değerlendirme 

Roma döneminde ilkel mülkiyet döneminin yaşanıp yaşanmadığı tartışmalı olmakla beraber 
aile mülkiyetinin bulunduğu açıktır . Aile başkanının (Pater Familias) yönetimi altında evin, 
toprağın, kölelerin ve hayvanların mülkiyeti bulunmaktadır. Ancak aile mülkiyeti bu haliyle 
devam edememiş, gittikçe artan nüfus karşısında mülkiyet bölünmek suretiyle bireysel 
mülkiyete doğru bir geçiş olmuştur. Bu dönemde mülkiyetin konusunu taşınırlar, toprak ve 
köleler oluşturmaktadır.  

Roma’nın sınırlı toprağının fetihlerle genişlemesi; ekonomik ilişkilerin ve ticaretin 
gelişmesine, bu da mülkiyetin kapsamının ve konusunun genişlemesine neden olmuş ve 
mülkiyetin birikmesi sosyal sınıfların oluşmasını sağlamıştır . Zenginlik ve vatandaşlık 
ayrıcalığını ellerinde bulunduran patriciler ile azatlı köleler, yabancılar ve Eski Roma 
yerlilerinden oluşan plebler arasındaki sosyal çatışmalar 12 Levha Kanunları’nın 
çıkarılmasına sebep olmuştur. Roma döneminde bireysel mülkiyetin ortaya çıktığı en önemli 
metin olan 12 Levha Kanunları, ticaret ve üretim yoluyla zenginleşen pleblerin, bu mülkiyet 
haklarını kabul ettirdikleri bir belge olmuştur. 

Roma hukukunda mülkiyet hakkı mutlak bir hak olarak kabul edilmiş olup bu hakkın verdiği 
yetkilerin kullanılmasında malik sınırsız yetkili sayılmıştır12. Mülkiyet hakkına getirilen 
sınırlamalar konusunda kıskanç davranılmış, asıl olan mülkiyet hakkının korunmasında ise 
oldukça cömert bir anlayış sergilenmiştir. Mülkiyet hakkının mutlaklığı sadece yer 
bakımından değil zaman bakımından da korunmuştur13. Örneğin, malikin mülkiyet hakkının 
sadece sağlığında değil ölümünden sonra da devamını sağlayan, öldükten sonra mallar 
üzerindeki mülkiyet hakkına dayalı olarak tasarrufta bulunmasına imkân veren miras hukuku 
kurallarıyla mülkiyet hakkının mutlaklığı korunmuştur. Yanı sıra Roma hukukunda 
mülkiyetin üç önemli yetki verdiği kabul edilmiş bu bağlamda mülkiyet hakkının konusu ve 
kapsamı genişlemiştir. Mülkiyet hakkının tanıdığı yetkiler hâlen mülkiyet hakkı-sınırlı ayni 

11 Di Marzo, Salvatore: Roma Hukuku, 2. Baskı, Çeviren: Umur, Ziya, İstanbul 1959,s. 230; Koschaker, 
Paul/Ayiter, Kudret: Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Ankara 1977, s. 
105; Karadeniz Çelebican, Özcan: Roma Eşya Hukuku, 5. Basım, Ankara 2015s. 35 vd.; ErdoğmuĢ, Belgin: 
Roma Eşya Hukuku, İstanbul 2015 s. 4 vd.; Berk, Z. Bengi: Roma Hukuku’nda Mülkiyet Hakkının Kazanılması, 
Ankara 2012, s. 9 vd.  
12 Güriz, s. 33.  
13 Güriz, s. 34. 
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hak ayrımı ile mülkiyet hakkının konusunun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Klasik ayrıma 
göre mülkiyet hakkı sahibine üç yetki tanımaktadır: Kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve 
tasarruf etme (abusus)14. 

SEMAVĠ DĠNLERDE MÜLKĠYET 

A. Yahudilikte Mülkiyet 

Yahudilik inancına mensup İbranilerin, bu dinden önce göçebe bir yaşam tarzına sahip olması 
sebebiyle mülkiyetin dağılımında pek fazla adaletsizlikle karşılaşılmamıştır. Çünkü göçebe 
hayat mal birikimine izin vermemiştir. İbranilerin bu özelliği tarihsel anlatımlarda Kenan iline 
yerleştikten sonra değişmeye başlamış ve İbraniler taşınır mülkiyetinin ağırlık kazandığı bir 
mülkiyet anlayışından tarım toplumunun ve tarım ekonomisinin ağır bastığı bir mülkiyet 
anlayışının benimsendiği bir toplum haline gelmişlerdir. Tarım toplumuna geçişle birlikte 
ortak mülkiyetin olup olmadığı tartışılmakla birlikte kesin olan şey varsa o da bireysel 
mülkiyetin ve özel mülkiyet kurumunun yerleşmiş olduğudur.  

Yahudilik inancında yer alan kurallarda mülkiyet hakkının konusunu taşınırlar, toprak, köleler 
oluşturmaktaydı15. Mülkiyet hakkının kapsamının belirlenmesinde ise bireysel yarardan daha 
çok toplumsal yararın öne çıktığı söylenebilir. Göçebe toplum zamanında mülkiyete konu 
olan malların biriktirilmesi pek mümkün olmadığından sosyal sınıfların oluşumu da pek 
belirgin olmamıştır. Ancak Kenan iline yerleşimle birlikte yerleşik tarım toplumuna 
geçilmesi; mülkiyetin konusu olan şeylerin artmasına, kapsamının ise genişlemesine sebep 
olmuştur. Yine kölelerin mülkiyetin konusunu teşkil etmesi ve ticaretin gelişmesi, mülkiyete 
konu olan malların ve dolayısıyla zenginliğin artmasına sebep olmuştur. Bireysel mülkiyete 
geçişle birlikte belirli gruplarda zenginliğin yoksullar aleyhine artması, sosyal barışın 
bozulmasının nedenlerinden biridir. Yahudilik inancı getirdiği kurallar neticesinde özel 
mülkiyeti kabul etmiş ancak sosyal barışın sağlanmasında mülkiyete ilişkin sınırlayıcı kurallar 
koymuştur. Yahudilik inancında yer alan mülkiyete ilişkin kurallar diğer semavi dinlerde de 
farklı şekillerde de olsa benzer nitelikler göstermektedir.  

Tevrat’ın mülkiyetle ilgili en temel ilkesi; mülkiyetin tanrıya ait olduğu, insanların sadece 
kendisine verilen malları elinde bulundurduğudur. Bu ilke tanrı egemenliği ilkesi olarak da 
bilinir. Tanrı egemenliği Tevrat’ın birçok yerinde vurgulanmıştır. Örneğin, “...fakat 
hatırlayacaksın ki, sana servet sahibi olmak kudretini veren Tanrıdır. İsrailin kralı olan 
Süleyman’ı, biz mülkiyet dolayısıyla olan gururu yüzünden cezalandırdık.16”  Yahudilik 
inancında mülkiyetle ilgili mülkiyetin şeklini belirleyen kural, mülkiyetin bireye değil de 
aileye veya topluma tanınmış olmasıdır17. Bu bakımdan Yahudilikteki mülkiyet anlayışıyla 
modern bireysel mülkiyeti bağdaştırmak güçtür. Kişiler giyecek ve süs eşyalarına bireysel 
olarak malik olabilirler ancak bireysel kullanım aile başkanının kendi yetkisi kapsamında 
düzenlediği ortak kullanma fikriyle birlikte düşünülmelidir. İleri dönemde İsrailoğulları’nın 
Kenan iline yerleşmesiyle başlayan dönemde ortak mülkiyet anlayışından hızla bireysel 
mülkiyete geçiş meydana gelmiştir18. Bu dönem bireysel mülkiyetin sakıncalarının doğduğu 
bir dönem olmuştur. Bununla birlikte aile mülkiyeti yerleşik hayata geçtikten bir süre daha 
devam etmiştir.  

B. Hristiyanlıkta Mülkiyet 

14 Koschaker/Ayiter, s. 147. 
15 Challaye, s. 19 vd.  
16 Fletcher, Joseph: Christianity and Property, Philadelphia 1947, s. 13.  
17 Fletcher, s. 13; Güriz, s. 39.  
18 Güriz, s. 39-40.
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İncil, birçok bölümünde ticaret, mülkiyet, tarım, üretim ve para gibi tarihi hikâyelere yer 
verir. İncil literatüründe mülkiyet konusunda soyut bir dil kullanılmasından kaçınılır. Ancak 
temel olarak şu söylenebilir: Hristiyanlık inancında özel mülkiyet ve malikin hakları 
korunmuştur. Tıpkı Yahudilikte olduğu gibi Hristiyanlıkta da mülkiyetin gelişimi aile 
mülkiyetinden bireysel mülkiyete doğrudur.  Hristiyanlıkta İsa’nın sosyal bir reformcu 
olduğunu söylemek güçtür. Ancak Hristiyanlığın doğuşunda da Yahudilikte olduğu gibi 
sosyal adaletsizlikler ve mülkiyetin dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesinin 
amaçlandığını görmek mümkündür. Mülkiyete ilişkin soyut belirlemelerin doğrudan İncil’de 
bulunmaması karşısında, kilise düşünürleri zenginlik, servet ve çalışmaya ilişkin kurallardan 
yola çıkarak mülkiyete ilişkin belirlemeler yapmıştır . İncil’de zenginlik ve sebep olduğu 
kötülükler ayrıntılı olarak açıklanmış, zenginliğe ve ihtiyaçtan fazla mülkiyete karşı bir 
güvensizlik sergilenmiştir. Örneğin, Luka 18:22’de “İsa bunu duyunca ona, “Hâlâ bir eksiğin 
var” dedi. “Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt; böylece göklerde hazinen olur. 
Sonra gel, beni izle.” diyerek zenginliğin ve mülkiyetin fazlasının dağıtılması gerektiğine 
işaret edilmiştir. 

Hristiyanlık inancı mülkiyetin konusu bakımından pek fazla katkı sunmamıştır. Mülkiyete 
konu olan değerler dönemin sosyal ve ekonomik şartlarına göre belirlenmiş; taşınırlar, 
taşınmazlar, köleler ile bunların semereleri mülkiyet hakkının konusu içerisinde görülmüştür. 
Kilise hukukunun bu anlamda Roma hukukundan etkilendiğini söylemek mümkündür. 
Hristiyanlık; mülkiyetin konusu ve kapsamı bakımından Yahudilikten farklı olarak özellikle 
yasaklanan mallar bakımından mülkiyetin kapsamını genişletmiştir. Ancak burada da dikkati 
çeken husus, geleneksel ve mülkiyetin kapsamına giren unsurlar bakımından bir değişiklik 
meydana gelmemiştir. Hristiyanlık inancında da mülkiyetin dağılımı esaslı sorun olarak 
nitelendirilmiş, zenginlik Tanrı’ya ulaşmadaki engellerin başında görülmüştür. Özellikle 
inananlar arasındaki dayanışmanın artırılması konusunda mülkiyetin paylaşımı başlı başına 
bir konu olmuştur. İhtiyaçtan fazlasının dağıtılması ve çalmadan kazanmanın teşvik edilmesi, 
özel mülkiyetin tanındığı anlamına gelmektedir. Burada önemli olan konulardan biri de 
kilisenin mülkiyetin toplandığı ve elinde bulundurulduğu önemli bir malik olmasıdır. 
Kilisenin bu büyük malvarlığına malik olması, inancın gerekleriyle çelişmesi, yoksullar 
aleyhine kilisenin zenginleşmesi toplumda huzursuzluk meydana getirmiş; bu durum ise 
mülkiyetin yeniden dağılımını sağlamıştır19. 

Hristiyanlıkta mülkiyetin konusu ve kapsamına, içinde bulunulan toplumun 
gelenekleri, pozitif hukuku ve ekonomik gelişmişlik durumu dışında yeni bir unsur 
eklenmemiştir. Toplumların ekonomik ve ticari gelişmişlik düzeyi ile refah seviyesi 
mülkiyetin belirlenmesinde daha etkin olmuştur. Özellikle yerleşik hayata geçilmesi ile 
birlikte yerleşilen korunaklı toprakların azlığı, taşınmaz mülkiyetinin daha önemli hale 
gelmesine yol açmıştır. Köleliğin mülkiyete dahil olması, toplumların mülkiyet açısından 
zenginleşmesine yol açmıştır. Burada şunu da belirtmek gerekir ki taşınmaz mülkiyetinin 
yatay, dikey ve maddi kapsamı konusunda açık bir belirleme bulunmamakla birlikte malikin 
bu konudaki yetkisinin yerel örf ve adetlere göre belirlendiği anlaşılmaktadır. Ticaretin 
gelişmesiyle birlikte ticaret araçları, örneğin gemi ve yük hayvanları, mülkiyetin konusunun 
genişlemesine yol açan önemli araçlardandır. Ticari malların mülkiyetin konusunu teşkil 
etmesi toplumların refah seviyesini önemli ölçüde artırmıştır. 

C. Ġslamiyet Dininde Mülkiyet 

19 Fletcher, s. 93.  
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İslam hukukunun kaynakları kitap, sünnet, icma ve kıyas olarak dörde ayrılır20. Mülkiyetin 
kaynağı ile konusu ve kapsamını belirleyen ilk kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’de 
mülkiyetle ilgili çok sayıda ayet bulunur. Ancak mülkiyetin konusu daha çok Kur’an-ı 
Kerim’de yer verilen ilkeler çerçevesinde, hukuka göre gelişmiştir21. İslam hukukunda 
mülkiyet, insan ile eşya arasında kurulan ve insana eşya üzerinde tasarrufta bulunma ve 
başkalarının tasarrufunu engelleme hakkı veren özel bir yetki olarak görülmektedir22. İslam 
hukukunda mülkiyet, hak kavramı temel alınarak açıklanmıştır. 

Mülkiyetin asıl sahibinin Allah olduğu Al-i İmran Suresi 189’uncu ayette: “Göklerin ve yerin 
hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter.” şeklinde vurgulanmıştır. İslam 
hukukunda ve fıkıh doktrinlerinde özel mülkiyet esası açıkça kabul edilmiştir. Kur’an-ı 
Kerim’deki hükümler ile Hz. Peygamberin uygulamaları bu yöndedir. Mülkiyet açısından 
getirilen hususlardan biri de başkasının mülkiyetine el uzatılmaması gerektiğidir. İslam 
hukuku bu anlamda mülkiyetin konusundan daha çok mülkiyetin edinimi, kullanılması ve 
mülkün asıl sahibinin Allah olduğu konusu ile ilgilenmiştir. Mülkiyetin korunması özel bir 
öneme sahip olmuş, malını korumak için öldürülenlerin şehit olduğu kabul edilmiştir. 
Mülkiyet hakkının bir uzantısı olarak miras hakkı da mümkün olduğunca fazla akraba 
arasında paylaşma esası getirmiş böylece kişinin hayatı boyunca harcadığı emeğin karşılığı 
olan mülkiyet haklarının geçmesi sağlanmıştır. Burada daha fazla akraba miras hakkı sahibi 
yapılmak suretiyle emek-mülkiyet dengesi sağlanmaya çalışılmış, emek olmaksızın çok 
miktarda mirasın bir veya birkaç kişiye geçmesi engellenmiştir. 

İslam hukukunda mülkiyetin konusunun belirlenmesi bakımından toplumun geleneksel 
kabullerine aykırı bir hususun bulunmadığı söylenebilir. Bu bakımdan taşınır mallar 
mütekavvim ise mülkiyetin konusuna dâhil edilmiştir. Ancak kullanılması dinen mübah 
görülmeyen mallar için mülkiyetin konusuna dâhil olduğunu söyleme imkânı 
bulunmamaktadır. Mülkiyetin kapsamı bakımından ise bu hakkın mutlaklığı korunmuş, yatay, 
dikey ve maddi kapsamı bakımından kendine has özellikler arz eden durumlar olmakla 
birlikte malikin ihtiyacı olduğu müddetçe mülkünden sınırsız yararlanabileceği esası kabul 
edilmiştir23. 

SONUÇ 

Mülkiyet kavramı, tarihin her devrinde toplumsal yapının şekillenmesine sağlayan önemli bir 
tartışma alanıdır. İlkel çağlardan günümüze kadar birçok değişim geçiren mülkiyet kavramı, 
günümüze gelene kadar kapsamı genişlemiş ve insanlık tarihinde önemli bir yer tutagelmiştir. 
Mülkiyet kavramı tarihsel süreç içerisinde yaşanan olaylardan, ekonomik, siyasi ve dini 
olarak yaşanan değişimlerden etkilenerek kapsamı genişlemiştir. Çalışmamızda da ele alınmış 
olduğu üzere tarihsel süreç içerisinde ve semavi dinler özelinde farklı safhalardan geçmiş, 
farklı nitelendirmelere tabii olmuştur. Şurası su götürmez bir gerçektir ki mülkiyet kavramı, 
insanlık yer yüzünde yaşamaya ve faaliyetlerde bulunmaya devam ettiği sürece gelişim ve 
değişim göstermeye devam edecektir. 

 

 

20 Hatemi, Hüseyin: İslam Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul 2012, s. 28 vd.
21 Serdengeçti, s. 79 vd.; Güriz, s. 56 vd.   
22 Yaka, Zeki: “İslam Hukukunda Zilyetlik ve Mülkiyet Arasındaki Farklar”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, C.1, S. 2, 2014, s. 38.  
23 Hacak, Hasan: “Mülkiyet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.31, 
https://cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/31/C31010328.pdf, s. 545.
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ÖZET 

Anayasa’nın “Konut Hakkı” kenar başlıklı 57. maddesinde yer alan hüküm gereğince kamu 
tarafından imar ve şehircilik faaliyetlerinin tatbiki ve planlanması zaruri mahiyettedir. Bu 
durumun mecburiyet arz etmesinin altında yatan temel sebep, modern ve yaşanılabilir 
şehirlerin meydana getirilebilmesi için şehir planlarının oluşturulması ve bu planlara sadık 
kalınması haricinde başka bir alternatifin bulunmayışıdır. Hukuk devletinin en temel 
gereklerinden olan  -diğer tüm sahalarda yapılan düzenlemeler gibi- imar mevzuunun da 
yasalar ile düzenlenip çerçeve altına alınması zaruridir.  
Ülkemiz bağlamında bu alanda yapılan ilk düzenleme, 1928 yılında yürürlüğe giren “Ankara 
Şehir İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vezafine Dair Kanun’dur. Bu Kanun ile ilk defa şehirleşme 
anlamında kaide ve kurallar getirilmiş, “bedelsiz terk” müessesi literatüre girmiştir. Ardından 
gelen ikinci yasal düzenleme 1956 yılında 6785 sayılı İmar Kanunu olmuş, ardından 1985 
yılında da günümüzde kullanmaya devam ettiğimiz 3194 sayılı İmar Kanunu (İK) yürürlüğe 
girmiştir. Yürürlüğe giren ve üzerinde değişikliklere gidilen imar mevzuatı ile şehirleşme 
faaliyetlerinin bir nizama oturtulması gayesi güdülmüştür. Kanunlaştırma sahasında 
şehirleşme faaliyetlerinin bir düzene oturtulması amaçlanırken, uygulamada sıklıkla mülkiyet 
hakkı ihlalleri gün yüzüne çıkmıştır.  
İdarelerce yapılan imar planlarında kamu ihtiyaçlarına ayrılan özel mülkiyete tabii 
taşınmazlar üzerinde uzunca yıllar özgülenme amacına tahsis edilme işlemlerinin 
gerçekleştirilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı sahiplerinin mülkiyet hakları ciddi manada 
zedelenmiş, bu anlamda mağduriyetlerin doğumuna sebebiyet verilmiştir. Doktrinde “pasif 
işgal” olarak adlandırılan bu durum ferdi sahadaki mülkiyet hakkını ciddi oranda kısıtlamakta 
ve malikin tasarruflarına engel olmaktadır. Mülkiyet hakkı bu şekilde zedelenen malikler 
idarelerden ya Kam.K m.10 hükmü gereği taşınmazlarının kamulaştırılmasını ya imar 
planlarında değişikliğe gidilerek taşınmazların özgülendiği amaçtan sıyrılmasını ya da 
taşınmazlarının idareye ait olan başka taşınmazlarla takas edilmesini talep etmektedirler. 
Ancak bu istemler idarelerce ya idarede yeterince bütçe olmadığı ya takas edilecek vasıfta 
arazi olmadığı ya da imar planlarında yapılacak değişikliklerin planın bütünlüğünü 
zedeleyeceği ve kamuya ayrılan alanların daralacağı gerekçesiyle reddedilmektedir. 
Mülkiyet hakkına kamulaştırma yapılmaksızın el konulan mülkiyet hakkı sahiplerinin 
mülkünün kamulaştırılması için idareye yaptığı başvurunun reddedilmesi durumunda, söz 
konusu ret kararının iptali amacıyla yargı yoluna başvurması AY m. 125/f. 3’te yer alan “idari 
eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” 
şeklindeki hüküm gereği mümkün olmamaktadır. Bu durum hukukumuzda düzenleme altına 
alınan imar mevzuatı ile mülkiyet hakkı ihlallerinden birini oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, imar hukuku, kamulaştırma, imar ve şehircilik 
faaliyetleri, pasif işgal. 
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GĠRĠġ 
Şehirleşme faaliyetleri tarihsel süreç içerisinde her dönem büyük arazilere ihtiyaç 
doğurmuştur. Kentleşmenin gerektirmiş olduğu hizmet ve düzenlemelerin sağlıklı bir biçimde 
sağlanabilmesi adına planlama faaliyetlerine başvurulması gerekmiştir. İşte bu zaruri 
planlamalar çerçevesinde, şehirleşmenin sağlanabilmesi adına şehirleşme faaliyetlerini 
yürüten kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan arazilerin kazanımı maksadıyla 
satın alma, kamulaştırma, düzenleyici birleştirim(hamur) gibi yollara gidilmesi gereği hasıl 
olmuştur. Başvurulan bu yollar neticesinde kimi araziler değer kaybetmiş, böylelikle 
idarelerce mülkiyet hakkı sahiplerinin menfaatleri olumsuz manada etkilenmiştir. Bu 
bağlamda  mülkiyet hakkı sahasında meydana gelen olumsuz etkileri minimuma indirmek, 
önceden bilinirliği sağlamak ve kamu yararını temel eksen kabul etmek maksadıyla imar 
hukuku alanında birçok hukuki düzenleme yoluna başvurulmuştur. 
 

MÜLKĠYET KAVRAMININ ĠMAR HUKUKUNDAN DOĞAN KISITLAMALARI 

AY’nin “Konut Hakkı” kenar başlıklı 57’nci maddesinde “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve 
çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri 
alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.” şeklindeki hüküm mucibince kamu 
tarafından şehircilik faaliyetlerinin tatbiki ve planlanması zaruret arz etmektedir. Bu 
mecburiyetin altında yatan sebep, modern ve yaşanılabilir anlamda şehirlerin imar 
edilebilmesi adına şehir planlarının oluşturulması ve bu planların uygulanması dışında başka 
bir yolun olmamasıdır1.  

Hukuk devletinin en temel gereklerinden olduğu üzere diğer tüm sahalarda yapılan 
düzenlemeler gibi imar mevzuunun da yasalar ile düzenlenip çerçeve altına alınması zaruridir. 
Bu durum anayasal olarak güvence altına alınan kamu menfaati açısından elzemdir. 
Ülkemizde modern şehirlerin kurulması maksadıyla yapılan ilk düzenleme, 1928 yılında 
yürürlüğe giren “Ankara Şehir İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vezaifine Dair Kanun”dur. Bu 
Kanun ile ilk defa şehirleşme anlamında kaide ve kurallar getirilmiş, “bedelsiz terk” müessesi 
literatüre girmiştir (m.9). Ardından gelen ikinci yasal düzenleme 1956 yılında 6785 sayılı 
İmar Kanunu olmuş, ardından 1985 yılında ise günümüzde kullanmaya devam etmiş 
olduğumuz 3194 sayılı İmar Kanunu (İK) yürürlüğe girmiştir.  

Yürürlüğe giren ve üzerinde değişikliklere gidilen imar mevzuatı ile şehirleşme faaliyetlerinin 
bir nizama oturtulması gayesi güdülmüştür2. Kanunlaştırma sahasında şehirleşme 
faaliyetlerinin bir düzene oturtulması amaçlanırken uygulamada sıklıkla mülkiyet hakkı 
ihlalleri gün yüzüne çıkmıştır. Örneğin, idarelerce yapılan imar planlarında kamu ihtiyaçlarına 
ayrılan özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde uzunca yıllar özgülenme amacına tahsis 
edilme işlemlerinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı sahiplerinin mülkiyet 
hakları ciddi manada zedelenmiş, bu anlamda mağduriyetlerin doğumuna sebebiyet 
verilmiştir.  

Doktrinde “pasif işgal” olarak adlandırılan3 bu durum mülkiyet hakkını ferdi manada ciddi 
oranda daraltmakta ve mülkiyet hakkı sahibinin tasarruflarına engel olmaktadır. Mülkiyet 
hakkı bu şekilde ihlal edilen mülkiyet hakkı sahipleri ihlali gerçekleştiren kamu 

1 BaĢpınar, Veysel: Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler, Ankara 2009. s. 353.  
2 BaĢpınar, Müdâhale, s. 354; Kalabalık, Halil: İmar Hukuku Dersleri, 9. Baskı, Ankara 2019, s. 51; Sezer, 
Yasin/Kalkan, Recep Emre/ġahin, Mustafa Emre: İmar Hukuku Dersleri, 4. Baskı, Ankara 2021, s. 21. 
3 BaĢpınar, Müdâhale, s. 354. 
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kurumlarından Kamulaştırma Kanunu m.10 hükmü gereği taşınmazlarının kamulaştırılmasını, 
taşınmazların özgülendiği amaçtan sıyrılması için imar planlarında değişikliğe gidilmesini ya 
da el konulan taşınmazlarının yerine idareye ait başka taşınmazlar verilerek hak kayıplarının 
ortadan kaldırılmasını talep etmektedirler. Fakat hak sahiplerince teklif edilen bu talepler 
idareler tarafından idarede yeterince bütçe olmadığı, takas edilecek vasıfta arazi bulunmadığı 
veyahutta planlarda yapılacak revizyonların planın bütünlüğünü zarar vereceği ve kamuya ait 
alanların küçüleceği gerekçesiyle kabul edilmemektedir4. 

Nitekim AYM tarafında iptal edilen İK m. 13/f. 1 ve m.13/f.3 hükümleri için verilen karar 
gerekçesinde; kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin şahsi mülkiyet haklarını süre sınırı 
olmaksızın ihlal ettiği gerekçesi ile iptal edilmesine karar verilmiştir. Nihayet Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu 02/05/2005 tarih, 2004/5-555 E., 2005/17 K. sayılı kararında5 İmar Kanunu m. 
18 hükmü kapsamında tutularak davacılara pay tahsisi yapılan dava konusu parselin imar 
planında lise alanı olarak ayrılmasından ötürü davacıların taşınmaz üzerinde bağımsız 
yararlanma imkânı kalmadığı gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönünde karar 
vermiştir. 

Mülkiyet hakkına kamulaştırma yapılmaksızın el konulan mülkiyet hakkı sahiplerinin, 
mülkiyet hakkına sahip olduğu taşınmazın kamulaştırılması amacıyla idareye yaptığı 
başvurunun reddedilmesi durumunda, söz konusu ret kararının iptali amacıyla yargı yoluna 
başvurması AY m. 125/f. 3’te yer alan “idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 
kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” şeklindeki hüküm gereği mümkün olmamaktadır. 
Bu durum hukukumuzda düzenleme altına alınan imar mevzuatı ile mülkiyet hakkı 
ihlallerinden birini oluşturmaktadır. 

İK m. 10 hükmünde düzenleme altına alındığı üzere, imar planları yürürlük tarihinden itibaren 
en geç 3 ay içerisinde, söz konusu planın uygulanması amacıyla 5 yıllık imar programlarının 
belediyelerce hazırlanması gerekmektedir. Ancak belediyelerce yürürlük kazandırılan imar 
planlarının tam anlamıyla ne kadar süre içerisinde uygulamaya geçirileceği konusunda bir 
süre sınırlaması getirilmemiştir. AYM kararlarına bu yönüyle konu olan hükmün, temel hak 
ve hürriyetlere getirilen sınırlamanın belirsiz ve muğlak bir süreç boyunca devam ediyor 
olmasından ötürü hakkın özünü ihlal edici bir mahiyete büründüğü kabul edilmiştir. Mülkiyet 
hakkının kullanımını önemli ölçüde güçleştirecek hatta ve hatta kullanılamaz hale getirecek 
böyle bir uygulamanın demokratik devlet anlayışı ile bağdaşmayacağı yüksek mahkemece 
ifade edilmiştir6. 

İmar mevzuatı bağlamında mülkiyet hakkı ihlallerine bakılacak olduğunda ciddi manada en 
fazla ihlalin doğumuna sebebiyet veren hüküm, İK m. 18’dir. Anılan hükmün ilk halinde 
düzenleme ortaklık payı adı altında taşınmazın %35 oranında mülkiyet hakkı sahibine eksik 
olarak verilebileceği hüküm altına alınmış daha sonrasında yapılan düzenlemeler ile %35 olan 
bu oran %45’e çıkarılmıştır7. 1990 yılında söz konusu 18’inci maddenin AY’ye aykırılığı 
gerekçesiyle AYM’ye yapılan bireysel başvuru, uygar ve çağdaş kentleşmenin 
gerçekleştirilebilmesi için arazi maliklerinin belediyelere kamu düzen ve intizamı adına bu 
payı vermelerinde hukuka aykırılık olmadığı belediyelerin plan, sağlık, çevre ve fen 
kurallarına uygunluk için düzenleme yaptığı arazilerde yerine getirilen bu hizmetten dolayı 
kesinti yapmaya hak ve yetkisi olduğu gerekçesiyle reddolunmuştur8.  Mevzuatta ve 

4 BaĢpınar, Müdâhale, s. 354-355.  
5 www.kazanci.com, E.T.30/07/2021.  
6 AYM, T. 29/12/1999 ve E. 1999/33, K. 1999/51, www.hukukturk.com, E.T.30/07/2021.  
7 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-1.htm, E.T.30/07/2021.  
8 AYM, T. 21/06/1990, E. 1990/7, K. 1990/11, www.hukukturk.com, E.T.30/07/2021.  
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doktrinde, şehircilik faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi adına ve arazilerin plan, sağlık, 
çevre ve fen kurallarına uygunluğu sağlamak maksadıyla yapılan arazi düzenlemelerine 
“hamur kuralı” denilmektedir9.  

HAMUR KURALI VE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ĠLE MÜLKĠYET HAKKI 
KISITLAMALARI 
  
Düzenleme ortaklık payı ile ilgili olarak İK’de oldukça düzenleme bulunmakla birlikte, 
kavramsal bir açıklamaya yer verilmemiştir. Düzenleme ortaklık payına ilişkin söz konusu 
18’inci maddenin uygulanması ve pratik anlamda işleyişinin sağlanması maksadıyla yürürlük 
kazandırılan “İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik”te tanımlamaya gidilmiştir. Anılan 
Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre, düzenleme ortaklık payı; “Düzenleme alanındaki ve 
bölgedeki yaşayanların kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet 
ve kamu hizmet alanlarını elde etmek ve/veya düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer 
artışları karşılığında; düzenlemeye tabii tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki 
yüzölçümlerinden, imar planındaki kullanım kararlarına göre yüzde kırk beşe (%45) kadar 
düşülebilen miktardır. Düzenleme ortaklık payı, düzenlemeye tabii tutulan yerler ile bölgede 
yaşayanların ihtiyacı olan ve herkesin ortak kullanabileceği, kamusal alanı ifade eder ve 
bölgede yaşayan insanların ortak kullanımı dışında hiçbir fonksiyon için kullanılamaz.” 
şeklinde tanımlanmıştır. Haricen düzenleme ortaklık payına ilişkin düzenlemeler İK m. 18’in 
ikinci ve yedinci fıkrasında ve anılan Yönetmeliğin 30’uncu ve 33’üncü maddeleri arasında 
teferruatlı olarak düzenlenmiştir. Kanun’da düzenleme altına alınan bu kesinti miktarı, üst 
sınırın aşılması durumunda mülkiyet hakkının ihlali durumunu doğuracaktır.  

Uygulamada düzenleme ortaklık payına ilişkin olarak ortaya çıkan ihlallerden bir tanesini bu 
payın aynı bölgede bulunan arazi maliklerinin bir kısmından alınıp diğer bir kısmından 
alınmaması oluşturmaktadır10. Bu durum, AY m. 10’da düzenlenen eşitlik ilkesini ihlal ettiği 
gibi mülkiyet hakkının da ciddi manada ihlaline sebebiyet vermektedir.  

Uygulamada meydana gelen ihlal durumlarından bir diğeri ise düzenleme ortaklık payı ile 
alınan yerlerin kamu hizmetleri için yeterli olmaması, ihtiyaçları karşılamaması durumunda 
ortaya çıkmaktadır. Böylesi durumlarda yasa koyucu kamulaştırma yoluna gidilerek söz 
konusu eksiklik ve ihtiyacın kamu nam hesabına giderilmesi gerekliliğini İK m. 18/f. 4’te 
düzenleme altına almıştır. 

Kanun’da ve Yönetmelik’te düzenlendiği üzere düzenleme ortaklık payı umumi hizmetler ve 
kamusal işler haricinde kullanılamayacaktır11. Ancak uygulamada belediyelerce, düzenleme 
ortaklık payı ile ilgili olarak verilen yetki, ekseriyetle maksadını aşar bir şekilde şehrin 
yerleşik merkezlerinde uygulanması, hali hazırda mevcut bulunan sekiz-on katlı 
apartmanlardan düzenleme ortaklık payı kesilmesi gibi ciddi manada mağduriyetlerin 
doğumuna sebebiyet vermektedir. Yine belediyelerce maddi imkânların yetersizliği ve 
bütçenin kısıtlılığı gerekçe gösterilerek bazı alanlarda yapılması gereken kamulaştırma işlemi 
yapılmayarak düzenleme ortaklık payı ile alan kazanılması mülkiyet hakkı bağlamında 
kesinlikle kabul edilemez bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu şekilde %45’lik oran aşılmak 
suretiyle yapılan kesintiler açıkça kanuna aykırı olduğu gibi anayasal mahiyette bulunan 
mülkiyet hakkı ihlallerine de sebebiyet vermektedir.  

9 BaĢpınar, Müdâhale, s. 358.  
10 BaĢpınar, Müdâhale, s. 360; Kalabalık, s. 457 vd.  
11 BaĢpınar, Müdâhale, s. 360. 
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İK gereğince ilgili kesintinin maksadı, kamunun menfaati ve kamu hizmetinin gereğince ifa 
edilebilmesidir12. Bu amaçlar dışında mülkiyet hakkı sahiplerinin arazilerinden kesinti 
yapılması, mülkiyet hakkının yok sayıldığı manasına gelmektedir. Uygulamaya bakıldığında 
ortaya çıkan hukuka aykırılıklardan ihlalin boyutunu en çok artıran husus ise düzenleme 
ortaklık payı adı altında mülkiyet hakkı sahiplerinin elinden alınan alanların üçüncü kişilere 
satılarak gelir elde edilmesidir13. İmar Kanunu m. 18 hükmünde amacı açık olarak sınırları 
çizilen düzenleme ortaklık payının belediyelerce başka maksatlarla kullanılması, kanunun 
ruhuna ve özüne açık biçimde muhalefet etmektedir14.  

KONUYA ĠLĠġKĠN ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI 
 
AYM tarafından verilen kararlarda, düzenleme ortaklık payı kesintilerinin dolaylı surette 
kamulaştırma olduğu kabul edilmiştir. Mahkemeye göre, belediyeler şehircilik faaliyetlerine 
ilişkin planların uygulanması safhasında bu planlar içerisinde kalan gerçek kişilere ve tüzel 
kişilere ait olan taşınmazların plana elverişli hale getirilmesi için taşınmaz maliklerinin 
rızasını aramamaktadır. Bu çalışmalar esnasında belediyelerce bu taşınmazları yol 
fazlalıklarıyla ya da birbirleriyle birleştirme yoluna giderek ayrı ayrı ya da paylı olarak 
parsellere ayırmakta ve bu taşınmazlar üzerinde %25’e kadar kesinti yapabilmektedir. İşte 
hamur kuralı olarak adlandırılan bu durum özel mülkiyete konu taşınmazların dolaylı yoldan 
kamulaştırılma gibi işlem görmesi sonucuna götürmektedir. Ancak bu durumun 1961 
Anayasası’nda yer alan m. 38 hükmünün ihlali niteliğinde olduğu yönündeki kararda “Her ne 
kadar belediyelere bu yetkinin tanınmasının sebebi şehir ve kasabalarımızın hemen hepsinin 
modern şehircilik şartlarına haiz olmaması ise de, bu gerekçe %25’in parasız alınmasını haklı 
gösterecek hukuki bir sebep olarak kabul edilemez.”  denilmek suretiyle hüküm tesisine 
gidilmiştir.  
 
Hamur kuralına ilişkin İmar Kanunu m. 18 hükmünde düzenlenen %35 düzenleme ortaklık 
payı oranının anayasal olarak güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlali niteliğinde 
olduğu gerekçesiyle bireysel başvuru yoluna taşınan uyuşmazlık hakkında Yüksek Mahkeme 
önceden tesis etmiş olduğu hükmün tersi yönde bir gerekçe ile söz konusu hükmün15 
Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediği yönünde karara varılmıştır.  
Söz konusu hükmün gerekçesinde; “Yapılan arazi ve arsa düzenlemesi sonucu yüzölçümü 
bakımından %35’e kadar eksiğiyle oluşan yeni parsel, değer olarak artış göstermekte ve 
noksanıyla dağıtılmasına karşın, taşınmaz malikinin malvarlığında kural olarak bir azalmaya 
neden olmamaktadır. Genelde, sonuç olarak özel mülkiyet konusu taşınmaz, yeni oluşmuş 
imar parseli duruma getirilerek özgülenen taşınmaz, kişinin özel mülkiyetine geçirilmektedir. 
Bu nedenle, itiraz konusu düzenlemenin Anayasa’nın 46. maddesine aykırı bir yönü 
görülmemiştir… Yapılan düzenleme ile imar sınırları içinde bulunan arazi ve arsa 
maliklerinin mülkiyet hakkı sınırlandırılarak, arazi ve arsaların yüzölçümünde azalma en çok 
%35 oranında olmakta, ancak, ortaya çıkan değer artışı nedeniyle ölçülülük kuralına uygun 
bir sosyal denge oluşmaktadır.” şeklinde hüküm tesis edilmiştir16.  
 
Anılan hükmün karşı oy gerekçesinde ise, “%35’lik oranın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu; 
mahkemenin yapacağı uygunluk denetiminin ilkede serbestliğe hoşgörüyle yaklaşması 

12 BaĢpınar, Müdâhale, s. 364-365; Kalabalık, s. 458-459.  
13 BaĢpınar, Müdâhale, s. 365.  
14 Bu hususta bkz. BaĢpınar, Müdâhale, s. 365-366.  
15 Anayasa Mahkemesi T. 21.06.1990 T, E.1990/7 , K. 1990/11 ( RG. T. 04.02.1991, s.20776)  
16 Keleş, Ruşen / Mengi, Ayşegül: İmar Hukuku Hukuksal, Yönetsel ve Siyasal Boyutlarıyla, 3. Baskı, Ankara 
2019, s. 212  
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halinde, bu düzeydeki sakıncaların önlenemeyeceği; oranlar ve rakamlar üzerinde ileride 
istenildiği gibi değişiklik yapılarak hakkın tümünün geçersiz kılınabileceği” ifade edilmiştir. 
Karşı oy gerekçesinde ileri sürülen endişeler ilerleyen yıllarda gerçek olmuş, 5006 İmar 
Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 
6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun ile düzenleme ortaklık payı 2003 yılında %40 çıkarılmıştır. Bu 
yeni oran azami oran olup, kamu hizmetleri zorunluluk arz etmediği taktirde %40 kesinti 
yoluna başvurulmasının zorunlu olmadığı ifade edilmiştir. Ancak söz konusu yasa değişikliği 
ile değiştirilen bu oran herhangi bir somut ölçüte dayanılmaksızın kararlaştırılmıştır. Nitekim 
düzenleme ortaklık payına ilişkin kesinti miktarı %15’den başlamış, 1985 yılına kadar %25 
olarak uygulanmış, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun getirilmesiyle %35 çıkarılmış ve son olarak 
2003 yılında %45’a yükseltilmiştir.  
 
KONUYA ĠLĠġKĠN AĠHM KARARLARI  
 
İmar planlamaları ile taşınmaz mülkiyetine sahip olan kimsenin bir takım yetkileri 
sınırlandırılabilmektedir. Bu durum ise ekseriyetle mülkiyet hakkı ihlallerinin doğumuna 
sebebiyet vermektedir. Ancak AİHS Ek Protokolü m. 1 hükmünde şehir planlaması ile ilgili 
işlemler devletlere tanınan mülkiyet hakkına müdahale yetkilerinden bir tanesini 
oluşturmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce, kamu yararı ve toplum menfaati 
maksadıyla bireysel mülkiyet hakkına yönelik kısıtlamaları meşru bir çerçevede 
değerlendirmektedir17. Fakat bu meşruiyet sınırsız bir niteliğe sahip olmayıp şahıslar aleyhine 
ağır ve katlanılması beklenemeyecek fedakarlıklar doğurmaması gerekmektedir18.  
 
Mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin AİHM önüne gelen ilk uyuşmazlıklar sözleşmenin yürürlüğe 
girmesiyle birlikte İsveç’e karşı ileri sürülmüştür. AİHM tarafından kabul edilen “üç kural 
usulü” ilk olarak SPORRONG/LÖNTROTH – İsveç davasında ortaya konulmuştur. AİHM 
önüne gelen söz konusu uyuşmazlıkta Stokholm Belediyesince talep edilen kamulaştırma izin 
sürelerinin uzatılması talebi ilgili Bakanlık tarafından defaatle onaylanmış, mahkeme 
tarafında gerçekleştirilen yargılamada bu sürelerin toplamda 23 yılı bulduğu tespit edilmiş ve 
mahkemece yapılaşma yasağının bu kadar uzun bir süre yasaklanması mülkiyet hakkının ciddi 
manada ihlali olarak nitelendirilmiştir.  
 
AİHM önüne taşınan imar hukukuna ilişkin başvurular ekseriyetle yapılaşma yasağı, 
yapılaşma engelleri ya da imar izni sınırlamaları ile ilgili olmaktadır. AİHM imar planları ve 
şehircilik faaliyetlerinin yürütülmesi ile alakalı, devletler tarafından getirilmiş olan yapılaşma 
engelleri ve yapılaşma yasağına ilişkin devletlerin geniş bir takdir yetkisi olduğu kabulü ile 
hareket etmektedir. Ancak mahkeme tarafından kabul edilen bu takdir yetkisi uçsuz bucaksız 
bir mahiyete sahip olmayıp bireysel mülkiyet ile adil bir dengede tutulması gerektiği görüşü  
hakimdir.  
 
SONUÇ 
 
İmar hukuku, imar; yapılaşma, planlama ve kentleşme gibi alanlarda kamu yararı ile mülkiyet 
hakkı sahiplerinin arasındaki dengeyi tesis ederek modern ve yaşanılabilir şehirlerin ortaya 

17 Yalçınkaya, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki Mülkiyet Hakkı ve Mahkeme Kararları”; Karabulut, 
Mülkiyet Hakkı (İHAS 1 No.lu Protokol Madde 1) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye Hakkında 
Verilen Kararlar 
18 Özel, Sadullah; Mülkiyet, Kamulaştırma ve Gerçek Karşılık Hakkı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013, s.70,71 
Ersoy, Melih, Kentsel Planlama Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara 2016, s.6 
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koyulması amacına hizmet etmektedir. Şöyle ki günümüz dünyasında hızlı bir şekilde 
seyreden nüfus artışları ve bu artan nüfusun bir arada yaşama insiyaki şehirleşmeyi ve 
planlamaların yapılmasını elzem bir mahiyete sokmuştur. Yapılan bu çalışma ve 
düzenlemeler, birlikte yaşama şartlarını kolaylaştırmasının yanı sıra kamu yararı maksadıyla 
yapılan bir takım düzenlemeler malike taşınmaz üzerindeki en geniş yetkiyi sağlayan 
mülkiyet hakkının kısıtlanması sonuçlarını doğurmaktadır. İmar hukuku alanında yapılan bu 
düzenlemeler genellikle yapılaşma alanında ya da kamu ihtiyacı adına yapılan düzenleme 
ortaklık payı kesintileri etrafında şekillenmektedir. İmar hukuku yönünden meydana gelen bu 
kısıtlama ve ihlaller Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında 
genellikle toplum menfaati ve kentleşmenin sağlanabilmesi açısından kabul edilebilir 
görülmekte ancak bu kısıtlamaların adil bir dengeyi aşmaması ve mülkiyet hakkı sahiplerine 
katlanılamayacak ölçüde yük bindirmemesi gerektiği kabul edilmektedir.  
 

KAYNAKÇA  
 
BaĢpınar, Veysel: Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler, Ankara 2009.  

Ersoy, Melih, Kentsel Planlama Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara 2016. 

Kalabalık, Halil: İmar Hukuku Dersleri, 9. Baskı, Ankara 2019.  

Karabulut, Mustafa: Mülkiyet Hakkı (İHAS 1 No.lu Protokol Madde 1) ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde Türkiye Hakkında Verilen Kararlar”, http://www.inhak-
bb.adalet.gov.tr/aihs/ek1.htm (Erişim Tarihi:24.12.2006). 

KeleĢ, Ruşen / Mengi, Ayşegül: İmar Hukuku Hukuksal, Yönetsel ve Siyasal Boyutlarıyla, 3. 
Baskı, Ankara 2019. 
 
Özel, Sadullah: Mülkiyet, Kamulaştırma ve Gerçek Karşılık Hakkı, Ankara, 2013. 
 
Sezer, Yasin/Kalkan, Recep Emre/ġahin, Mustafa Emre: İmar Hukuku Dersleri, 4. Baskı, 
Ankara 2021. 
 
Yalçınkaya, Hamza: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki Mülkiyet Hakkı ve Mahkeme 
Kararları, http://www.inhak-bb.adalet.gov. tr/aihs/ek1.htm (Erişim Tarihi: 24.12.2006). 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 933



  

 

 

 

KONKORDATODA KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 

THE RESULTS OF CONCORDAT TERM WITH REGARDS TO CREDITORS AS PER 

TO THE AMENDMENTS WITH THE LAW 

Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
ORCID NO: 0000-0001-6097-1296 

ÖZET 

Konkordatoda kesin mühletinin mahkeme tarafından verilmesinden sonra konkordato 

mühletinin alacaklılar bakımından doğurduğu sonuçlar oldukça önemli hale gelmektedir. 

İİK’nın 294. maddesi kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçlarını düzenlemektedir. 

Konkordatonun alacaklılar bakımından sonuçlarını düzenleyen söz konusu hükümden, 

konkordato mühleti ile alacaklıların haklarının ciddi bir şekilde sınırlandırıldığı 

anlaşılmaktadır. Hatta denilebilir ki hem geçici mühlet hem de kesin mühlet en önemli 

etkisini alacaklıların üzerinde göstermektedir. Mühlet süresi içinde hem konkordato projesinin 

onaylanması hem de ticari hayatına devam etmek isteyen borçlunun, alacaklıların baskısından 

uzak tutulması gerekmektedir. Bu anlamda İİK’nun 294. maddesi, özellikle takip yasağı 

bakımından, esasen borçlunun konkordato mühleti süresince alacaklılara karşı sahip olduğu 

imtiyazları düzenlemektedir. Öte yandan söz konusu hüküm, alacaklılar arasında eşitliği 

koruma amacına yönelik bir hüküm olma özelliği de göstermektedir. 

Kesin mühlet, alacaklıların hakları üzerindeki etkilerini, mühlet kararının verildiği 

andan itibaren kendiliğinden göstermeye başlar. Bir başka ifadeyle, söz konusu sonuçların 

etki göstermesi, mühlet kararının ilân edilmesine (takas hariç) yahut alacaklıların mühlet 

kararından haberdar olmasına bağlı değildir. 

Bildirimizde konkordato mühletinin alacaklılar bakımından doğurduğu sonuçlar ele 

alınacaktır. İncelememizi hem doktrin hem de yargı içtihatları çerçevesinde ele almaya 

çalışacağız.  

 

Anahtar Kelimeler: Konkordato, takip yasağı, yeniden yapılandırma, icra ve iflas hukuku, 

işletmelerin iyileşmesi. 
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ABSTRACT 

The concordat term has fundemantal consequences for creditors. Article 294 of the 

Execution and Bankruptcy Law regulates the consequences of concordat for creditors. 

Concordat limits the rights of creditors in many ways. It can even be said that the concordat 

shows its most important effect on the creditors. The debtors who want to continue their 

commercial life within the concordat should be kept away from the pressure of the creditors. 

In this sense, Article 294 of the Execution and Bankruptcy Law mainly regulates the 

privileges of the debtor against the creditors during the concordat period, especially in terms 

of the prohibition of prosecution. On the other hand, the provision in question also shows the 

feature of being a provision aimed at protecting equality among creditors.  

The effects of the concordat on the rights of the creditors begin to show automatically 

from the moment the respite decision is made. The emergence of the said results is not 

dependent on the announcement of the respite decision. 

In our statement, the consequences of the concordat for the creditors will be discussed. 

We will try to deal with our review in the light of both doctrine and judicial jurisprudence. 

Keywords: Concordat, enforcement proceedings, restructuring, enforcement and 

bankruptcy law, recovery of businesses 
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GİRİŞ  

7101 sayılı Kanun’la İİK’nın 294. maddesi, bütünüyle değiştirilmiş olup, madde, 

“Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları” başlığını almıştır. Madde ile konkordato 

mühletinin alacaklılar bakımından sonuçları düzenlenmiştir. Konkordatonun alacaklılar 

bakımından sonuçlarını düzenleyen söz konusu hükümden, konkordato mühleti ile 

alacaklıların haklarının ciddi bir şekilde sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Hatta denilebilir ki 

hem geçici mühlet hem de kesin mühlet en önemli etkisini alacaklıların üzerinde 

göstermektedir. Mühlet süresi içinde hem konkordato projesinin onaylanması hem de ticari 

hayatına devam etmek isteyen borçlunun, alacaklıların baskısından uzak tutulması 

gerekmektedir. Bu anlamda İİK’nun 294. maddesi, özellikle takip yasağı bakımından, esasen 

borçlunun konkordato mühleti süresince alacaklılara karşı sahip olduğu imtiyazları 

düzenlemektedir. Öte yandan söz konusu hüküm, alacaklılar arasında eşitliği koruma amacına 

yönelik bir hüküm olma özelliği de göstermektedir1.  

Kesin mühletin alacaklıların hakları üzerindeki etkilerini, mühlet kararının verildiği 

andan itibaren kendiliğinden göstermeye başlar2. Bir başka ifadeyle, söz konusu sonuçların 

etki göstermesi, mühlet kararının ilân edilmesine (takas hariç) yahut alacaklıların mühlet 

kararından haberdar olmasına bağlı değildir3. Bu şekilde konkordatodaki durum iflâsa 

yaklaştırılmıştır4.  

Konkordato mühletinin alacaklılar bakımından sonuçları ayrı bir monografik eserin konusunu 

oluşturacak düzeyde bir inceleme gerektirmektedir. O nedenle burada kısa bir şekilde 

sonuçları hakkında inceleme yapılacaktır.  

I. TAKİPLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Konkordato mühleti verilmesinin en önemli sonucu, mühlet kararının verilmesiyle5 

birlikte borçluya karşı takip yapma yasağının başlamasıdır. Buna göre, mühlet içinde borçlu 

aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

                                                 
1  Tanrıver, Konkordato Komiseri, 1993, s. 64. 
2  Şahin, 2020, s. 240. 
3   Umbach-Spahn, Kesselbach, Bossart, Schulthess Kommentar-SchKG, 2017, m. 297, Pn. 2; Kale, 

Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 3.  
4  Umbach-Spahn, Kesselbach, Bossart, Schulthess Kommentar-SchKG 2017, m. 297, Pn. 1. 
5   Doktrinde bir görüşe göre takip yasağının başlama anı, geçici mühlet verilmesinin talep edildiği andır 

(Tunç Yücel, 2020, s. 68). 
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Kanun’a6 göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce 

başlamış takipler durur (İİK m.294/I).  

Borçlunun malvarlığına ilişkin olmayan alacaklar için takip yasağı söz konusu 

değildir. Borçlunun konkordato mühletinde olması halinde malvarlığına ilişkin takipler takip 

yasağına tabidir. Mühlet süresinde çocuk teslimine dair ilamların veya malvarlığı ile ilişkili 

olmayan bir işin yapılmamasına dair ilamların icrası mümkündür7. Ayni haklara ilişkin 

ilamların icrası da konkordatodan etkilenmeyecektir8. 

Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine takip ve icra takip işlemleri yapılması 

yasağının bir sonucu olarak, konkordato mühleti içinde bir takip işlemi ile kesilebilen 

zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemeyecektir (İİK m.294/I)9. Esasen zamanaşımını 

kesmek için alacaklının sahip olduğu tek imkân icra takibinde bulunmak değilse de 

zamanaşımı ve hak düşürücü süreler bakımından düzenlenen sürelerin işlemeyeceğine yönelik 

bu hüküm mutlaktır10. Başka bir ifadeyle, alacaklı bakımından dava açarak da zamanaşımını 

kesmek mümkün olsa bile alacaklının bu yolu tercih etmemesi sebebiyle hak kaybı yaşaması 

söz konusu olmayacaktır11. 

II. İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZLERİN UYGULANMASI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Borçlunun konkordato projesine hazırlık yapabilmesi ve mali durumunu 

iyileştirebilmesi için malvarlığı değerlerini kullanabilmesi önem arz eder. İhtiyati tedbir veya 

ihtiyati haciz ile borçlunun malvarlığına muhafaza tedbirleri konulabilecek olması, borçlunun 

konkordatoyla hedeflediği sonuçları elde etmesine engel olabilecektir. Bu sebeple Kanun’da, 

konkordato mühleti içinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmayacağı 

düzenlenmiştir (İİK m.294/I)12.  

                                                 
6  Konkordatoda kamu alacaklarının durumu hakkında geniş açıklamalar için bknz., Deynekli, 

Konkordatoda Kamu Alacaklarının Durumu, 2018, s. 123 vd; Sarısözen, Konkordato, 2021, s. 308. 
7  Şahin, 2020, s. 241. 
8  Şahin, 2020, s. 241-242. 
9  Şahin, 2020, s. 292-293; Atalı, Ermenek, & Erdoğan, 2020, s. 660; Tanrıver, Konkordato Komiseri , 

1993, s. 69. 
10  Pekcanıtez, Atalay, Sungurtekin Özkan, & Özekes, 2020, s. 493); Sarısözen, Konkordato, 2021, s. 

354. 
11  Postacıoğlu, Konkordato, 1965, s. 53, Pn. 32. 
12  Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 6.  
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Söz konusu yasak, sadece konkordatoya tâbi alacaklar bakımından geçerlidir13. 

Komiserin izniyle akdedilen sözleşmeler ve imtiyazlı alacaklar bakımından ise, takip yasağı 

bulunmadığından, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmaması söz konusu 

olmayacaktır14. Kanun, ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizler bakımından mühlet kararıyla birlikte 

yasak öngörmüştür. Ancak bir ihtiyati tedbir yahut ihtiyati haciz kararı mühletten önce 

verilmiş ve uygulanmış olabilir. Böyle bir durumda, söz konusu karar geçerliliğini korumakla 

birlikte, muhafaza tedbiri varsa bu tedbirin kaldırılarak malların borçluya veya konkordato 

komiserine yediemin olarak bırakılması mümkün olmalıdır15. 

III. FAİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Konkordato mühletinin faizlere etkisi, İİK m. 294/III’te düzenlenmiştir. Buna göre, 

tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde, kesin mühlet tarihinden 

itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur. Eğer alacak rehinle 

temin edilmişse, konkordato mühleti içinde faiz işlemeye devam edecektir16. Bu bakımdan 

rehnin taşınır rehni yahut taşınmaz rehni olması arasında bir fark yoktur. Rehinli alacaklar 

bakımından mühlet içinde faiz işlemesinin temelinde, mühlet kararının aynî haklar üzerinde 

değişiklik meydana getirme gücünün bulunmaması yer almaktadır. Faiz, ancak borçlunun 

kendi malvarlığı üzerinde rehin tesis ettiği hâllerde işlemeye devam edecektir. Borçlunun 

borcu için üçüncü kişilerin rehin tesis ettiği hâllerde faiz alacağı konkordato mühletinin 

sonuçlarına tâbi olacaktır17. Ancak hem İsviçre hukukunda18 hem de Türk hukukunda19 ve 

yargı içtihatlarında20 alacağı üçüncü kişi ipoteği veya rehni ile temin edilmiş alacakların 

                                                 
13  Şahin, 2020, s. 279. 
14  Sarısözen, Konkordato, 2021, s. 352; Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 15.  
15  Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 14.  
16  Şahin, 2020, s. 297; Pekcanıtez, Atalay, Sungurtekin Özkan, & Özekes, 2020, s. 493; Sarısözen, 

Konkordato, 2021, s. 356. Rehinli alacaklar bakımından, geçici mühlet kararından önce borçlu 
temerrüde düşmüşse temerrüt faizi, aksi halde ana para faizi işlemeye devam eder. Borçlu mühlet içinde 
temerrüde düşmüş ise, temerrüde düşme anına kadar ana para faizi, temerrüt anından itibaren ise 
temerrüt faizi işler. Ancak borçlu, konkordato projesinde rehinli alacaklılardan faiz indirimi istemiş, bu 
teklifi Kanun’da öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş ve mahkeme tarafından tasdik edilmiş ise bu 
oranda faiz ödenir Atalı, Ermenek, & Erdoğan, 2020, s. 660-661. 

17  Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 17.  
18  Umbach-Spahn, Kesselbach, Bossart, Schulthess Kommentar-SchKG 2017, m. 297, Pn. 19; 

Hunkeler, Kurzkommentar-SchKG, 2014, m. 297, Pn. 48. 
19  Postacıoğlu, Konkordato, 1965, s. 105, Pn. 69; Ulukapı, Konkordatonun Feshi, 1998, s. 164; Kuru, 

İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2013, s. 1466; Altay, Eskiocak, 2018, s. 306. 
20  “Bu alacağın, borçluya veya üçüncü bir şahsa ait mallar rehin edilmek suretiyle temini mümkündür. 

Borçlu, alacağı kendi menkul veya gayrimenkul malını rehnetmek suretiyle temin etmişse konkordato 
nisabı hesaplanırken, İİK’nun 297’nci maddesinde belirtildiği gibi, bu alacağın merhunun komiser 
tarafından takdir edilen değeri ile karşılanmayan yani teminatsız kalan kısmı nazara alınır. Rehni 
borçludan gayri bir şahsın vermesi halinde durum değişir. Alacaklının, rehinleri paraya çevirip 
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konkordato nisabına ve oylamaya dâhil olacakları kabul edilmektedir. Bu nedenle de faizler 

de bu alacaklar için işlemektedir21.  

Konkordato projesinde açıkça alacaklara faiz işleyebileceğine yönelik bir kayıt yer 

almış ise bu durumda adi alacaklar için de faiz işlemeye devam edecektir22. Konkordato 

mühleti içinde komiserin onayıyla doğan alacaklar23 ile mühlet içindeki imtiyazlı alacaklar 

konkordatoya tâbi olmadığından bu alacaklara faizin işlemeye devam edeceği kabul 

edilmektedir24. Aslında kanun koyucu faiz konusunda alacağın rehinle temin edilip 

edilmemesini esas almıştır. Ancak buna rağmen konu, konkordatoya tâbi olup olmama 

bakımından ele alınmakta ve bu çerçevede konkordatoya tâbi olmayan alacaklara ilişkin faizin 

işleyebileceği kabul edilmektedir. Konkordato mühleti iflâs ile son bulursa bu durumda artık 

iflâs hukukunun kuralları işlemeye başlar. Mühletin verilmesi ile iflâsın açılması arasındaki 

zaman içinde geriye etkili olarak (ex tunc) faizler işlemez25. Ancak konkordato mühletinin 

tasdiki dışındaki bir nedenle mali durumun düzelmesi ve konkordatonun kaldırılması hâlinde 

ise, faizler geçmişe etkili olarak alacaklılar bundan vazgeçmediği sürece işler26.   

IV. TAKAS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Konkordato mühletinin takas üzerindeki etkisi İİK m. 294/IV’te düzenlenmiştir. Buna 

göre, konkordato mühleti içinde takas hakkının kullanılması, iflâsta takası düzenleyen İİK’nın 

200 ve 201. maddelerdeki hükümlere tâbi olacaktır27. İflâsta takasın kullanılmasına ilişkin 

                                                                                                                                                         
alacağını tahsil etmesi halinde, rehin veren üçüncü kişi kendisinden bu suretle tahsil olunan meblağı 
için asıl borçluya rücu hakkını haizdir. Bu halde, merhun borçlunun (matlup) hanesine ithal 
edilmeyeceği gibi alacak hakkının da İİK’nun 297’nci maddesi hükmü uygulanmmaz. Yani; ancak 
üçüncü şahsa ait rehinle karşılanmış ve konkordato isteyen borçlu bu borçtan dolayı şahsen sorumlu 
bulunmuş ise alacağın tamamının konkordato nisabının hesabında gözönünde tutulması zorunludur…” 
(Y. HGK. T. 26.07.1971, İc-İf 7/417: naklen, Altay, Eskiocak, 2018, s. 667, Örnek Karar No-7; Aynı 
yönde, Y. 11. HD., T. 08.11.1991, E. 1991/6992, K. 1991/5896, naklen, Muşul, İflâs ve Konkordato 
Hukuku, 2018, s. 419, dn. 372).  

21  Şahin, 2020, s. 297; Tunç Yücel, 2020, s. 185; Sarısözen, Konkordato, 2021, s. 356-357. Ancak 
doktrinde üçüncü kişi rehni ve ipoteği veya rehni ile temin edilmiş alacaklar bakımından faizin, 
konkordato mühleti içinde işlememesi gerektiği belirtilmiştir (Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 
294, Pn. 17). 

22  Umbach-Spahn, Kesselbach, Bossart, Schulthess Kommentar-SchKG 2017, m. 297, Pn. 20; Atalı, 
Ermenek, & Erdoğan, 2020, s. 660; Pekcanıtez, Atalay, Sungurtekin Özkan, & Özekes, 2020, s. 
493; Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn.16. 

23  Umbach-Spahn, Kesselbach, Bossart, Schulthess Kommentar-SchKG 2017, m. 297, Pn. 18; Kale, 
Öztek-Konkordato Şerhi 2019, m. 294, Pn. 18. 

24  Sarısözen, Konkordato, 2021, s. 357; Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 18. 
25  Umbach-Spahn, Kesselbach, Bossart, Schulthess Kommentar-SchKG 2017, m. 297, Pn. 20.  
26  Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 16. 
27  Şahin, 2020, s. 301; Tunç Yücel, 2020, s. 185. İflâs hukukunda takas ile ilgili ayrıntılı bilgi için bknz., 

Özkaya- Ferendeci, 2013, s. 179 vd. Ayrıca 4949 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda değişiklik 
yapılmadan önce konkordatonun alacaklılar bakımından sonuçlarını düzenleyen eski 289. maddede (İİK 
m. 294) takasın iflâsın şartları dâhilinde yapılabileceği yazılı değildi. Bu nedenle doktrinde, 
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hükümler iflâsın açılması anı esas alınarak düzenlenmiştir. Konkordato mühletinde ise iflâstan 

farklı olarak iflâsın açıldığı tarih değil; geçici mühletin ilân edildiği tarih olarak 

belirlenmiştir28. Ancak burada konkordato mühletinin verildiği tarih ile bunun ilanı arasında 

özellikle bankaların konkordato borçlusu hesabına ilandan önce yatan paralara ilişkin diğer 

şartları da taşıması kaydıyla takas haklarını kullandıkları gözlemlenmiştir. Bunu önlemek için 

bazı durumlarda konkordato komiserleri atanır atanmaz ilandan önce borçlunun özellikle 

hesabı bulunduğu şubelere ihtarlar çekmek suretiyle bunları önlemeye çalışmaktadırlar. Şayet 

bankanın, ilandan önce mühletten bu şekilde ihtar suretiyle haberi olmuş ise artık bu ihtar 

tarihinin takas için dikkate alınması gerekir. Çünkü ilanın amacı kişileri bilgilendirmek 

suretiyle iyiniyeti ortadan kaldırmaktadır. Şayet ihtar suretiyle mühletin verildiği bilgisi 

alacaklıya ulaşmış ise artık bu ihtar tarihi esas alınarak takasın geçerlilik şartları 

değerlendirilebilmelidir. Bir diğer sorun ise sürekli borç ilişkilerinde yaşanabilir. Bu 

bağlamda en güzel örnek kira ilişkisi üzerinden verilebilir. Kiraya verenin konkordato mühleti 

talep etmesi durumunda, kiracı aylık ödemeleri konkordato borçlusuna (yahut konkordato 

komiserliğince açılan konkordato hesabına) ödemeye devam edecektir. Kiracının, konkordato 

borçlusu olan kiraya verenden aynı zamanda mühletten önce doğan ve konkordatoya tâbi olan 

bir alacağının olması durumunda, kiracı takas beyanında bulunabilecek midir? Bu soru İsviçre 

Federal Mahkemesi tarafından iflâs bakımından cevaplandırılmış ve bu hâlde iflâsta takasa 

izin verilmemiştir. Konkordato mühletinde takasın şartları iflâs şartlarına tâbi kılındığından 

aynı karar konkordato mühleti için de geçerlidir. İsviçre Federal Mahkemesi’ne göre kira 

borcu her dönem için (genellikle bir ay) yeniden doğan bir borç teşkil etmektedir. Bir başka 

deyişle, kira borcu büyük bir ana borcun aylık parçaları değildir. Dolayısıyla her dönem için 

yeniden doğmakta ve iflâsın açılmasından sonra da artık masa borcu olmaktadır29. 

                                                                                                                                                         
konkordatoda iflâs hükümlerine atıf olmaması nedeniyle takasın da mümkün olmayacağı, şayet kanun 
koyucunun takasa izin vermek isteseydi iflâstaki hükümlere yollama suretiyle bunu açıkça 
belirtebileceği söylenmişti (Domaniç, 1979, s. 291). Ancak o dönemde dahi, alacak ve borçların aynı 
şahıslar arasında birbirinin teminatı olduğu bu nedenle de takasın genel hükümler dâhilinde mümkün 
olduğu savunulmaktaydı (Postacıoğlu, Konkordato, 1965, s. 112, Pn. 74). Ancak doktrinde alacak ve 
borçların karşılıklı teminat teşkil etmesi rehin ve hapis hakkı dışında normal şartlar içindeki alacaklılık 
borçluluk münasebetleri için olup konkordato gibi fevkalede durumlar için olmadığı belirtilmiştir 
(Domaniç, 1979, s. 299). Ancak 4949 sayılı Kanun değişikliğiyle birlikte konkordatoda takas imkânı 
mevcut iflâs hükümlerindeki şartlar dâhilinde mümkün hale gelmiştir. O nedenle bu tartışmanın bir 
değeri bugün için kalmamıştır.  

28  Atalı, Ermenek, & Erdoğan, 2020, s. 661; Pekcanıtez, Atalay, Sungurtekin Özkan, & Özekes, 
2020, s. 493; Sarısözen, Konkordato, 2021, s. 358-359; Pekcanıtez, Erdönmez, 2018, s. 97; Altay, 
Eskiocak, 2018, s. 107; Umbach-Spahn, Kesselbach, Bossart, Schulthess Kommentar-SchKG, 2017, 
m. 297, Pn. 22. 

29  İsviçre Federal Mahkemesi’nin (BGE 41 III 231) bu kararı için bknz., Aral, Türk Borçlar Hukukunda 
Takas, 2010, s. 167, 168. Aynı şekilde Özkaya- Ferendeci, 2013, s. 220.  
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Ancak aynı durum Alman hukukunda bu şekilde değildir. Alman İflâs Kanunu 

bakımından, sürekli borç ilişkileri bakımından da iflâsta takas yasağı uygulama alanı 

bulmamaktadır. Burada Alman İflâs Kanunu'nun 110. maddesinin 3. fıkrası önem 

kazanmaktadır. Bu maddeye göre, (iflâs alacaklısı) kiracının eğer bir iflâs alacağı varsa, kira 

bedeli borcuna karşı iflâsta takas beyanında bulunabilmektedir, Alman İflâs Kanunu'nun 96. 

maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi takasa engel teşkil etmemektedir. Gerçi böyle bir durumda 

her ay kira alacağı yeniden doğmakta ve kiracı aslen iflâsın açılmasından sonra müflisin 

borçlusu olmaktadır, ancak buna rağmen özel bir hüküm ile iflâsta takasa izin verilmektedir. 

Alman İflâs Kanunu'nun 110. maddesinin 3. fıkrası çok özel bir istisna teşkil etmektedir, oysa 

İsviçre hukukunda sürekli borç ilişkilerinde bu tarz bir istisnaya izin verilmemektedir. Aynı 

şekilde Avusturya hukukunda da Alman hukukundaki bu istisnaya rastlanmamaktadır30. 

Özkaya-Ferendeci’ye göre de sürekli borç ilişkilerinde bu şekilde takasa izin verilmesi daha 

doğru bir yaklaşımdır. Zira sürekli borç ilişkileri başladığında müflis henüz iflâs etmemiştir. 

Bu bağlamda sözleşmenin yapıldığı tarihe önem vermek gerekir. Aksi takdirde bu durum iflâs 

alacaklısı kiracı için haksız bir hâl oluşturur. Eğer taraflar diğer iflâs alacaklılarının haklarını 

ihlal etme niyeti ile hareket etmedilerse, aralarında yaptıkları kira sözleşmesinden doğan 

alacağa karşı iflâs alacaklısının (kiracının) takas beyanında bulunmasına izin verilmesi 

hakkaniyete uygun düşmektedir. Kaldı ki, masanın idaresi ile yükümlü olan iflâs idaresi, 

sözleşmeyi feshederek bu takasın önüne de geçebilmektedir. Dolayısıyla Özkaya-Ferendeci 

bu gerekçelerle, Alman hukukundaki çözümün isabetli olduğu görüşündedir31. Bu paralelde 

düşünülürse konkordato içinde alacaklıların haklarına zarar verme düşüncesi olmadığı sürece 

konkordato içinde benzer bir görüş savunulabilir. Ancak mevcut pozitif düzenlemeler ışığında 

özel bir istisnaya yer verilmediği sürece bu, Türk-İsviçre hukuk sistemi açısından mümkün 

görülmemektedir. Özellikle İsviçre Federal Mahkemesi’nin bahsetmiş olduğumuz şekilde 

sürekli borç ilişkilerinde her ay yeni bir borcun doğduğu görüşünün kabulü de buna izin 

vermez.  

V. HACİZLİ MALLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Konkordato mühleti kararıyla birlikte borçluya karşı başlamış olan takipler olduğu 

yerde kendiliğinden duracağı için, bu aşamada borçlunun mallarının haczedilmesi de söz 

konusu olmayacaktır. Ancak borçlunun malları, konkordato mühletinden önce de haczedilmiş 

olabilir. Kanun koyucu İİK m. 294/V’te konkordato mühletinden önce haczedilen malların 

                                                 
30  Özkaya-Ferendeci, 2013, s. 237.   
31  Özkaya-Ferendeci, 2013, s. 237.   
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akıbetini düzenlemiştir. Buna göre, hacizli mallar hakkında, niteliğine uygun düştüğü ölçüde 

iflâsın hacizli mallar üzerindeki etkisini düzenleyen 186. maddesi uygulanır32. Başka bir 

ifadeyle, borçlunun konkordato mühleti verilmeden önce haczedilen malları paraya 

çevrilmediği müddetçe konkordato masasına dâhil olacak ve konkordatonun tasdikiyle birlikte 

borçluya bırakılacaktır. Borçlunun mali durumu iyileştiği için kesin mühletin kaldırıldığı 

hâllerde ise, alacaklılar önceden başladıkları takiplere kaldıkları yerden devam 

edebileceklerdir33. Söz konusu hükümde, hacizli mallar üzerindeki muhafaza tedbirlerinin 

akıbeti bakımından açık bir düzenleme bulunmamaktadır34. Konkordato mühleti içinde, 

hacizli mallar takip yasağı gereğince satılamayacağından ve borçlunun mali durumunu 

iyileştirebilmesi için hacizli malları kullanması gerekebileceğinden, bu malların üzerindeki 

haciz devam etmek kaydıyla muhafaza tedbirinin kaldırılması konkordatonun amacına uygun 

olacaktır35. Ancak bu çözüm, konkordato mühletinin kaldırıldığı hâllerde alacaklıların hacizli 

mallar üzerinden alacaklarını elde edebilmelerini güçleştirebilecek veya imkânsız hâle 

getirebilecektir. Zira kullanılmakla tükenmeyecek nitelikte mallar her ne kadar mühlet 

kaldırıldığında satışa konu olabilecekse de söz konusu malların konkordato mühleti içinde 

kullanılması muhafaza altında bulunmalarına göre değer kaybına sebep olabilecektir. Yine, 

ham madde gibi kullanılmakla tükenen mallar üzerindeki muhafaza tedbiri kaldırıldığında, 

mühletin kaldırılmasından sonra alacaklının satışını talep edebileceği hacizli malın 

varlığından söz edilemeyecektir. Bu noktada çözüm önerisi olarak özellikle borçlunun daha 

önce haczedilmiş ham madde ve yarı mamul maddeler üzerindeki hacizlerin kaldırılarak bu 

malların borçlunun ticari faaliyetlerinde kullanılmasına izin verilmesi gerekir. Bu takdirde, 

                                                 
32  Pekcanıtez, Atalay, Sungurtekin Özkan, & Özekes, 2020, s. 493. “…Maddenin beşinci fıkrasıyla, 

konkordato mühletinden önce tatbik edilmiş hacizlerde haciz edilmiş mallar için, elverdiği ölçüde 
Kanunun 186 ıncı maddesi hükmü uygulanacaktır. 186 ıncı maddede iflâsın açılmasının mevcut 
hacizlere olan etkisi düzenlenmiştir. Bu atıftan çıkan sonuç, konkordato mühletinin, daha önce 
konulmuş hacizleri kaldırıcı bir etkisinin bulunmadığıdır. Mühlet kararı devam ettiği sürece alacaklının 
haciz hakkı baki kalacaktır. Hacizlerin düşmesine sebep olan şey, konkordatonun tasdiki veya mühletin 
kaldırılması kararıdır” (İİK m. 294’de değişiklik yapan 7101 sayılı Kanun madde 22 Gerekçesinden - 
TASARI, Madde Gerekçeleri: Madde 21- ). 

33  Pekcanıtez, Erdönmez, 2018, s. 97, 98. 
34  Bu konuda iflâsın ertelenmesi döneminde de yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalar için bknz., 

Atalay, Borca Batıklık ve iflâsın Ertelenmesi, 2006, s. 136 vd.; Deliduman, İflâsın Ertelenmesinin 
Etkileri, 2008, s. 76 vd.; Ermenek, 2009, s. 283 vd.; Muşul, 2008, s. 142 vd.; Öztek, İflâsın 
Ertlenmesi, 2007, s. 94 vd.). Yargıtay vermiş olduğu kararlarda İflâsın ertelenmesi halinde mevcut 
takiplerin kaldırılabileceğine yönelik tedbir kararının verilmeyeceğini belirtmiştir (Y. 19 HD. T. 
8.7.2004, E. 2004/3011, K. 2004/8154: naklen, Muşul, 2008, s. 143, dn. 437). Eski konkrodato 
hükümlerinin geçerli olduğu dönemde, uygulamada icra mahkemelerinin konkordato süresi verilmeden 
önce konulmuş muhafaza tedbirlerini (hacizler saklı kalmak kaydıyla) kaldırdıkları görülmüştür. Buna 
sebep olarak, konkordato mühleti esnasında borçlunun malvarlığını yönetmesi gösterilmiştir. Oysa 
iflâsın ertelenmesi içinde aynı durum söz konusudur (Türk, 2004, s. 317, dn. 75).  

35  Tunç Yücel, 2020, s. 197; Pekcanıtez, Erdönmez, 2018, s. 98, 99. 
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kaldırılan hacizlerin sebebi olan alacak miktarı kadar borçluya ait başkaca mallar üzerine 

haciz konulması veya teminat mektubunun borçlu tarafından sunulmasının istenmesi 

alacaklının hakkını korumak bakımından yerinde olur36.   

Bir diğer sorun ise İİK m. 89’a göre mühletten önce üçüncü kişiye gönderilen haciz 

ihbarnamelerinde yaşanmaktadır. Bu konuda temel olarak iki yaklaşım söz konusudur. Birinci 

yaklaşıma göre, mühlet kararından önce haciz kararının verilmesi durumunda haczin 

tekemmül etmesi nedeniyle artık bu paranın konkordato hesabına (borçluya) değil, İİK m. 89 

gereğince icra dairesine ödenmesi gerekir37. Bu yaklaşım haczin tekemmül anını esas almıştır. 

Bu konuda ikinci yaklaşım ise, konkordatonun amacı doğrultusunda ve konkordato 

borçlusunun nakit akışının sağlanabilmesi açısından konuya yaklaşmıştır. Buna göre, geçici 

mühletten önce gönderilmiş haciz ihbarnamesinin etkisini sürdürmesi haciz ihbarnamesini, 

üçüncü kişi nezdinde mühlet içinde doğacak alacakların otomatik olarak borçluya ödenmesini 

engelleyen sürekli bir muhafaza tedbiri hâline getirmiştir. Bu durumun aslında diğer 

alacaklılar arasında eşitsizlik yarattığı ve borçlunun nakit akışını engellemesi nedeniyle 

borçlunun konkordatosunun başarıya ulaşma ihtimalini azalttığı ileri sürülerek bu nedenlerle 

bu ödemelerin icra dairesine değil borçluya yapılması gerektiği belirtilmektedir38. Ancak 

üçüncü kişilerin cezai sorumluluğu olduğu düşünüldüğünde bu ödemeleri icra dairesine 

ödeme yolunu seçmeleri normaldir. Burada bu görüş kabul edilse bile mevcut muhafaza 

tedbirinin nasıl kaldırılacağı gündeme gelir. İkinci yaklaşım kabul edildiği takdirde bu 

muhafaza tedbirinin konkordato mahkemesince mi (asliye ticaret mahkemesi), yoksa şikâyet 

yolu ile icra mahkemesince mi kaldırılacağı ayrı bir sorun teşkil edecektir. Konkordato 

mahkemesinin konkordato süreci bakımından gerekli bütün muhafaza tedbirlerini alabileceği 

kuralından hareket edilirse bir tedbir kararı yolu ile bu muhafaza tedbirlerini kaldırabileceği 

görüşü savunulabilir. Ancak icra mahkemesinin icra takibinde yetkili ve görevli bir mahkeme 

olması nedeniyle şikâyet yolu ile bu muhafaza tedbirinin kaldırılması hukuk sistematiğimiz 

bakımından daha uygun bir yol olarak gözükmektedir.   

İİK’nın 308/ç/I hükmüne göre, konkordatonun taraflar için bağlayıcı hale gelmesi, 

geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş 

                                                 
36  Tunç Yücel, 2020, s. 196; Pekcanıtez, Erdönmez, 2018, s. 99; Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, 

m. 294, Pn. 24. 
37  Öztek, İflâsın Ertlenmesi, 2007, s. 99- 100; Sarısözen, Konkordato, 2021, s. 335; Sarısözen, 

Konkordato Hukukunda Yenilikler, 2018, s. 242; Kale, Öztek-Konkordato Şerhi 2019, m. 294, Pn. 25. 
38  Şahin, 2020, s. 318; Tunç Yücel, 2020, s. 195; Atalay, Konkordato Reformu Hakkında 

Değerlendirmeler, 2018, s. 129, 130. 
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olan hacizleri hükümden düşürür. Ancak bu hüküm İİK m. 308/c maddesinin üçüncü fıkrası 

kapsamındaki alacaklar için konulmuş hacizler hakkında uygulanmaz (İİK m. 308/ç/II). 

VI. MÜSTAKBEL ALACAKLARIN DEVRİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Konkordato mühletinin verilmesinden önce müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi 

yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu 

devir hükümsüzdür (İİK m.294/VI). Burada konkordato borçlusunun aynı zamanda alacaklı 

olduğu durumlarda, bu alacakların devri mühletten önce yapılmış olsa bile bu devirlerin 

geçersiz olması sağlanmak istenmiştir. Bu durum özellikle sürekli borç doğuran 

sözleşmelerde sorun olacaktır. Örneğin, konkordato borçlusunun taşınmazına ilişkin kira 

alacaklarını bankadan çekmiş olduğu kredi karşılığında bankaya temlik ettiğini düşünelim. 

Böylece banka kredi ilişkisinden doğan alacağını bu temlik sayesinde kira alacağından 

karşılayabilmektedir. Konkordato mühletinin verilmesinden sonra mühlet içinde doğan bu 

kira alacakları devir işlemi geçersiz olduğundan dolayı bankaya değil konkordato borçlusuna 

ödenmek zorunda kalınacaktır39. Çünkü kira borcu her dönem için yeniden doğan bir borç 

teşkil etmektedir40.  

Burada kastedilen geçersizliğin kesin geçersizlik hâli olmayıp sadece konkordato 

masası tarafından ileri sürülebilen nispi bir geçersizlik hâli olduğu belirtilmiştir41. Bu hâlde, 

her ne kadar temlik alacaklısına ifa yapılması mümkün olmasa da temlik alacaklısının 

alacağını konkordato masasına yazdırıp konkordato hükümleri çerçevesinde kendisine ödeme 

yapılmasını talep edebileceği doktrinde belirtilmiştir. Bu görüşe göre, TBK hükümlerine göre, 

ivazlı temlik hâllerinde temlik eden, temlik alana temlik zamanında geçerli bir alacağın 

varlığını da garanti etmektedir (TBK m. 191/I)42. Kanaatimize göre de burada masaya karşı 

geçersizliği ileri sürülebilecek bir işlem söz konusudur. Bir başka deyişle kesin geçersizlik 

yaptırımı uygulanmamalıdır. O nedenle konkordatonun, örneğin borçlunun mali durumunun 

                                                 
39  Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 28; Atalı, Ermenek, & Erdoğan, 2020, s. 663. 
40  Buna ilişkin olarak İsviçre Federal Mahkemesi’nin (BGE 41 III 231) kararı için bknz., Aral, Türk 

Borçlar Hukukunda Takas, 2010, s. 167, 168. Aynı şekilde bknz., Özkaya- Ferendeci, 2013, s. 220; 
Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 28. Ancak doktrinde Erdönmez, Kanun’un alacağın 
doğumunu esas aldığını, alacak konkordato mühletininin verilmesinden sonra muaccel olsa bile 
temlikin geçerli olduğunu, örneğin kira sözleşmesinde mühletin verilmesinden önce yapılan kira 
sözleşmesinden doğan alacağın temliki sözleşmesinin geçerli olacağını belirtmektedir (Erdönmez, 
2018, s. 140). 

41  Atalı, Ermenek, & Erdoğan, 2020, s. 663. 
42  Şahin, 2020, s. 324; Atalı, Ermenek, & Erdoğan, 2020, s. 663. 
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iyileşmesi nedeniyle kaldırılması durumunda bu temlik işlemi taraflar açısından geçerli 

olduğundan birbirilerine karşı ileri sürülebilmeleri de mümkün olabilecektir43.   

Temlike ilişkin geçersizlik, borçlunun konkordato mühleti içinde daha rahat iyileşme 

ve tasfiye süreci geçirmesine imkân sağlayacaktır. Bu şekilde konkordatonun başarıya ulaşma 

şansı artmış olacaktır44.   

VII. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

İİK m. 294/VII’de, konkordato mühletinin konusu para olmayan alacaklara etkisi 

düzenlenmiştir. Buna göre, konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit 

kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla 

taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.  

Burada özellikle ani edimli borç ilişkilerinde, konkordato borçlusundan alacaklı olan 

karşı tarafın alacağını ona eşit kıymette para alacağına çevirmesi istenmiştir. Bu durum, 

borçlar hukukunun aynen ifa kuralına da bir istisna teşkil etmektedir. Çünkü kural olarak, 

borçların sözleşme ile kararlaştırıldığı şekilde ifa edilmesi esastır. Bunun sebebi, konkordato 

borçlusunun alacaklılarına yönelik ödeme projesinde önermiş olduğu tenzilat veya vade 

konkordatosunun eşit bir şekilde alacaklılara uygulanabilmesini sağlamaktır. Özellikle 

borçlunun aynen ifa kabiliyetini kaybettiği durumlarda, bu şekilde borçlu, hem borcunu ifa 

edebilecek hem de bu borcunu konkordato projesinden öngörülen ödeme planı çerçevesinde 

tenzilat veya vadeye tâbi tutabilecektir. Böylece borçlarının yeniden yapılandırılması 

mümkün olabilecektir.  

Kanun hükmü burada bir istisnaya yer vermiştir. Borçlu komiserin onayı ile taahhüdün 

aynen ifasını üstlenebilir. Aslında ticari hayat içinde bu, borçlu açısından daha elverişli 

olacaktır. Çünkü konkordato borçlusunun konusu para olmayan bir şeyi borçlanması çoğu kez 

kendi üretmiş olduğu mal veya hizmete yönelik olacaktır. Örneğin konkordato borçlusunun 

plastik poşet yahut halı ürettiğini düşünelim. Karşı taraf mühletten önce siparişlerini vererek 

bu malların bedelini ödemiş ise zaten karşı tarafın alacağı, borçlunun üretmiş olduğu ancak 

henüz teslim etmediği bu mallar olacaktır. İşte böyle bir durumda karşı taraf ve konkordato 

borçlusu için en ideali, konkordato borçlusunun üretmiş olduğu malları teslim etmesidir. İşte 

böyle bir durumda, komiserin onayı ile bu alacakların aynen ifasının üstlenilmesi mümkün 

olmalıdır. Hatta bu alacakların tasdiki beklenmeden dahi mühlet içinde teslimatının da 

                                                 
43  Albayrak, s. 107.  
44  Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 27; Umbach-Spahn, Kesselbach, Bossart, 

Schulthess Kommentar-SchKG 2017, m. 297, Pn. 9. 
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gerçekleştirilebilmesi gerekir. Alacaklılar arasındaki eşitlik ilkesi gerekçesiyle bu alacakların 

tesliminin önüne geçilmemelidir. Aksi hâlde, konkordato borçlusu için ticari hayatına devam 

edememe ve aynı alıcıdan yeni siparişler alamama tehlikesi baş gösterecektir. Kanun 

koyucunun da borçlunun böyle bir duruma düşmesini arzulamadığını düşünüyoruz.  Bu sorun, 

özellikle müteahhitlik şirketlerinde daha yoğun bir şekilde yaşanabilir. Şirketin bedelini tahsil 

etmiş olduğu taşınmazların mühlet süresi içinde alacaklılara devrinde komiserin izni yeterli 

değildir. Aynı zamanda İİK m. 297/II gereğince mahkemenin izni gereklidir. Bu hususun 

alacaklıların alacak haklarına zarar verip vermediğine daha hassas yaklaşılması gerekir. 

Normal şartlar altında, müteahhitlik şirketinin mühlet içinde bir taşınmazı mahkemenin kararı 

ile satarak sermaye elde etmesi ile bedelini zaten almış olduğu taşınmazı devretmesi 

alacaklılar bakımından aynı değildir.  Bu nedenle bu hususun daha dikkatli değerlendirilmesi 

gerekecektir. Ancak konkordato borçlusunun bu alacakları aynen ifa edemeyeceğini 

belirtmesi hâlinde, alacaklılar alacaklarını para alacağı olarak konkordato prosedürü içinde 

talep edebileceklerdir. Özelikle borçlu çok kötü bir anlaşma yapmış yahut ham madde 

fiyatları olağanüstü bir şekilde artması nedeniyle önceki taahhütlerini yerine getirmekte 

zorlanacak ise yani mevcut sözleşme şartlarını yerine getiremeyecek ise, bu durumda İİK m. 

294/VII çerçevesinde taahhüdünü yerine getiremeyeceğini karşı tarafa bildirebilir. Bu 

durumda zaten karşı taraf, mecburen alacağını konkordato prosedürü içinde süresi içinde 

bildirmek durumunda kalacaktır45. Konkordato borçlusu, karşı tarafın konusu para dışındaki 

alacağını para alacağı olarak konkordato şartları içinde ödeme fırsatını yakalayacaktır. 

Kanun hükmü, paraya çevirme işleminin alacaklı tarafından yapılacağını belirtmiştir. 

Konkordato komiserinin, iflâs idaresinin aksine alacağın varlığını ya da değerini inceleme 

yetkisi bulunmadığından, alacaklı tarafından bildirilen değeri kabul etmek zorundadır. Başka 

bir ifadeyle, iflâs tasfiyesinde iflâs idaresinin kayıt için başvuruda bulunan alacakları kabul 

veya ret yetkisi bulunmakla birlikte İİK m. 297/VII’de komisere böyle bir yetki verilmemiştir. 

Bu sebeple, konusu para olmayan alacaklar bakımından komiser, alacaklının yapacağı paraya 

çevirme işlemini kaydetmemek veya kaydedilen bir alacağı borçlunun kabulü hâlinde nisaba 

dâhil etmemek yetkisine sahip değildir46. Borçlu da bu aşamada alacak değerinin 

kaydedilmesini engelleyememekle birlikte, kaydettirilen değere itiraz edip söz konusu alacağı 

çekişmeli hâle getirebilir (İİK m.302/VI).   

                                                 
45  Atalı, Ermenek, & Erdoğan, 2020, s. 663; Tunç Yücel, 2020, s. 206. 
46  Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 294, Pn. 30. 
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Komiser bildirilen değerin doğru olmadığını düşünüyorsa, bu alacağa ilişkin görüşünü 

alacaklılar toplantısında ve mahkemeye sunacağı raporunda belirtebilir. Diğer alacaklılar, 

komiserin raporunda sunacağı bilgiler ışığında, konkordato hakkındaki bilgilerini 

şekillendirip, konkordatonun tasdiki hakkındaki kararlarını verebilirler47. Alacağı çekişmeli 

hâle getirecek olan kişi borçlu olduğundan, borçlunun çeviri işlemine itiraz etmemesi hâlinde 

ise diğer alacaklıların bu konudaki itirazlarını mahkemede tartışma konusu yapması 

gerekecektir48. 

Konusu para olmayan alacakların, alacaklı tarafından, hangi tarih itibariyle eşit kıymette para 

alacağına çevrileceği konusunda İİK m. 294’de bir açıklık yoktur. Doktrinde alacaklılar 

arasında eşitliğin sağlanması açısından, hepsi için müşterek bir tarih olan “konkordato 

mühletinin verildiği tarihin” paraya çevirme tarihi olarak esas alınmasının uygun olacağı 

belirtilmiştir49.  

VIII. KONKORDATO MÜHLETİNİN SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ  

Konkordato mühletinin sözleşmeler bakımından sonuçları, İİK m. 296’da 

düzenlenmiştir50. Buna göre, İİK’nın 296. maddesinin birinci fıkrası hükmü şu şekildedir; 

“Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, 

borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde 

yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil 

edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin 

hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu 

yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle 

sona erdirilemez.”. Bu hüküm mehaz Kanun’da yer almamaktadır. İsviçre İcra ve İflâs 

Kanunu’nun konkordatonun sözleşmelere etkisini düzenleyen 297a hükmü sadece bizdeki İİK 

m. 296/II’ye denk gelen, konkordato borçlusuna sürekli borç ilişkilerini feshetme yetkisini ve 

sonuçlarını düzenlemektedir.  

İİK’nın 296. maddesi TBMM’ye tasarı olarak geldiğinde aslında üç fıkradan 

oluşmaktaydı. Ancak önergeyle Kanun’un 296. maddesi değiştirilmiş ve ikinci fıkra hükmü 

kısaltılarak birinci fıkraya dâhil edilmiştir. İkinci fıkrada yer alan ancak daha sonra 

                                                 
47  Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, m. 294, Pn. 30. 
48  Tunç Yücel, 2020, s. 208; Pekcanıtez, Erdönmez, 2018, s. 103. 
49  Tunç Yücel, 2020, s. 206; Muşul, İflâs ve Konkordato Hukuku, 2018, s. 395.  
50  Ayrıntılı bilgi için bknz.; Albayrak, s. 235 vd.  
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sadeleştirilerek birinci fıkraya eklenen hüküm şu şekildeydi; “Borçlunun tarafı olduğu 

işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden, konkordato talebinden önce akdedilmiş 

olan ve konkordatonun amacına ulaşmasına yardımcı olacak nitelikteki sözleşmeler 

borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez. Ancak bunun için 

borçlunun kesin mühlet kararının verildiği tarihe kadar doğmuş olan borçlarını ödemiş ve 

kesin mühlet içinde doğan borçları ödeme konusunda temerrüde düşmemiş olması şarttır”.  

Görüldüğü gibi ilk metinde, birinci fıkrada özetle borçlunun taraf olduğu sözleşmelere 

koyulan borçlunun konkordato talep etmesinin sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine veya 

haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel kılacağına ilişkin hükümlerin 

mevcudiyetinin uygulama alanı bulamayacağı düzenlenmekteydi. İlk metnin ikinci fıkrasında 

ise, konkordato borçlusunun borçlarını ödemede temerrüde düşmediği sürece, sözleşmelerin 

sırf konkordato mühleti verilmesi nedeniyle sona erdirilemeyeceği düzenlenmekteydi. Bir 

başka anlatımla, ilk metinde, ilk fıkra, konkordato mühleti verilmesinin sözleşmeleri sona 

erdireceğine ilişkin hükümlerin önceden sözleşmelere konulmasının önüne geçmeyi 

amaçlamakta, ikinci fıkra ise; sırf konkordato mühleti nedeniyle borçlu yükümlülüklerini 

yerine getirdiği müddetçe sözleşmelerin sona ermesini engellemeyi amaçlamaktaydı. Ancak 

alt komisyonda önergeyle, ikinci fıkra hükmü sadeleştirilerek birinci fıkraya eklenmiştir. 

Buna gerekçe olarak da borçlunun edimlerini yerine getirmemiş olmasının haklı fesih sebebi 

olarak kabul edilmesi genel hükümler uyarınca olağan olduğundan kaldırılan ikinci fıkranın 

ikinci cümlesi (…Ancak bunun için borçlunun kesin mühlet kararının verildiği tarihe kadar 

doğmuş olan borçlarını ödemiş ve kesin mühlet içinde doğan borçları ödeme konusunda 

temerrüde düşmemiş olması şarttır) birinci fıkra metnine dâhil edilmemiştir51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51  Alt komisyon önerge gerekçesi; Kale, Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, m. 296, 392. 
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  Tü el k ş ler n anon m ş rket net m kurula ü e se le lmeler   sa l  TT ‟ n n 
9  maddes  le mümkün olmuştur  Bu de ş kl e ht a  du ulmas n n nedenler  kanunun 

gerek es nde de el rt ld  ü ere, ok uluslu ve ok ü ük ş rketler tems l ler n n arkas na 
g lenerek sorumluluktan kurtulmaktad r  Hukuken r şe  ap lamamas  adalets l  
art rmakla kalmamakta, a n  amanda hukuka güven  de sarsmaktad r  Tü el k ş ler n 

net m kurulu ü el kler n n ka ulü le rl kte daha hakkan etl  r sorumluluk s stem  
en msenerek tü el k ş n n tems l s n n net m kuruluna ü e se lmes  le rl kte, 

tems l n n tü el k ş  le aras ndak  a n n kes ld  ve tü el k ş n n tems l s n n e lem ve 
kararlar ndan sorumlu tutulama a a  şekl ndek  apa  teor   sa l  TT  d nem nde 
redded lm şt r  Bu şek lde malvarl  a s ndan tü el k ş e g re daha a f konumda ulunan 
tems l n n sorumlulu u er ne tü el k ş n n sorumlulu unun olunu a an net m kurulu 
ü el n n tü el k ş e a t olmas  durumu hakkan et a s ndan er nde r dü enlemed r  
A r a l m ted ş rketlerde tü el k ş n n müdür olmas na mk n tan an TT  madde  le 
paralell k taş maktad r  

 TT  madde 9  tü el k ş ler n net m kurulu ü el n  dü enlemekted r  adde 
dü enlen rken kamu tü el k ş ler  ve a el hukuk tü el k ş ler  aras nda a r m ap lmam şt r  
Bu nedenle hem kamu tü el k ş ler  hem el hukuk tü el k ş ler ne nel k u gulanmaktad r  
Tü el k ş ler n, TT  m  9  hükmüne g re net m kuruluna ü e olmalar n n olu 
a lmakla irlikte, “ü e olmak” ve “g rev apmak” tü el kiş ler a s dan a r lmaktad r  ural 
olarak net m kurulu ü eler  g revler n  at apmak orunda olup tems l l şk s  le 
g rev n  aşkas na apt rmalar  mümkün de ld r  An ak tü el k ş n n toplant lara kat lma ve 
oy verme gibi bir ihtimali bulunmad ndan unu tems l s  olan ger ek k ş  ara l  le 
ger ekleşt r r  Tem ls n n kulland  o  tü el k ş e a tt r   sa l  TT  taraf ndan 
en msenen u en  s stem gere  genel kural olarak tems l  ger ek k ş , tü el k ş  er ne 

netim kurulu ü esi olamamaktad r  Aks  takd rde genel kurul karar  at l olmaktad r  An ak 
TT  madde 9  una r st sna get rm şt r  onradan eklenen TT  madde 9  pa  sah  
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kamu tü el k ş ler n n net m kurulu ü el n  en den dü enle erek a  tart şmalar n 
nünü tekrar a m şt r  Bu tart şmalardan en neml ler , tü el k ş n n ve a tems l s n n ü e 

ola lmes  ve kamu tü el k ş s n n rden fa la tems l  le tems l ed le lmes d r  Pa  sah  
kamu tü el k ş ler  a s ndan TT  m  9  el olarak dü enlenm ş olmas ndan dola  TT  
m  9  de l TT  m  9  hükmü u gulana akt r  

şletme konusu kamu h met  olan anon m ş rketler a s ndan, net m kurulunda kamu tü el 
k ş ler n n tems l  se TT  madde ‟de a r  olarak dü enlenm şt r  Bu hükmün 
u gulana lmes  n, şletme konusunun kamu h met  olmas  ve esas s leşmede u nde 
hüküm olmas  şart  ulunmaktad r  Bu hükümle net m kurulunun genel kurul taraf ndan 
se lmes  kural na st sna get r lmek suret le, şletme konusu kamu h met  olan kamu tü el 
k ş ler ne, ş rket esas s leşmes nde ü e ulundurma hakk  ver lm şt r  

Anahtar Kelimeler: amu Tü el ş ler , Tü el ş  net m urulu Ü el , Anon m 
rket  

 

ABSTRACT 

 It has been possible for legal persons to be elected as members of the board of directors 

of joint stock companies with Article 359 of the TCC numbered 6102. The reasons for the 

need for this change, as stated in the justification of the law, are escaping from responsibility 

by hiding behind the representatives of multinational and very large companies. Failure to do 

anything legally not only increases injustice, but also undermines trust in law. With the 

acceptance of the board memberships of legal persons, a more equitable responsibility system 

was adopted and the representative of the legal person was elected as a member of the board 

of directors, the artificial theory that the ties of the representative with the legal person were 

cut and that the representative of the legal person could not be held responsible for the actions 

and decisions was rejected in the period of TCC numbered 6102. In this way, instead of the 

responsibility of the representative, who is in a weaker position compared to the legal person 

in terms of assets, the fact that the membership of the board of directors, which paves the way 

for the responsibility of the legal person, belongs to the legal person is a fair regulation. In 

addition, it is in parallel with article 623/2 of the TCC, which allows a legal person to be a 

manager in limited liability companies. 

 Article 359/2 of the TCC regulates the membership of the board of directors of legal 

entities. While arranging the article, no distinction was made between public legal entities or 

private law legal entities. For this reason, it is applied to both public legal entities and private 

legal entities. Although legal persons are allowed to become members of the board of 

directors in accordance with the provision of Article 359/2 of the TCC, "being a member" and 

"doing a duty" are separated from legal persons. As a rule, the members of the board of 

directors are obliged to perform their duties themselves, and it is not possible to have 

someone else outsource their duties through the representation relationship. However, since 

the legal person does not have the possibility to attend the meetings and vote, he/she does this 

through the real person who is his/her representative. The vote cast by its representative 
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belongs to the legal person. Due to this new system adopted by the TCC numbered 6102, as a 

general rule, a representative real person cannot be a member of the board of directors instead 

of a legal person. Otherwise, the decision of the general board will be invalid. However, 

article 359/5 of the TCC has brought an exception to this. Article 359/5 of the TCC, which 

was added later, reorganized the membership of the board of directors of the shareholder 

public legal entities and opened the way for some discussions. The most important of these 

discussions is that the legal person or its representative can become a member and that the 

public legal person can be represented by more than one representative. Since TCC article 

359/5 is specially regulated for shareholder public legal entities, the provision of TCC article 

359/5 will be applied, not TCC article 359/2. 

In terms of joint stock companies whose field of operation is public service, the representation 

of public legal entities in the board of directors is regulated separately in article 334 of the 

TCC. In order for this provision to be implemented, the subject of the operation must be 

public service and there must be a provision in this regard in the articles of association. With 

this provision, by making an exception to the rule that the board of directors is elected by the 

general board, public legal entities whose field of operation is public service are entitled to 

have members in the company's articles of association. 

Keywords: Public Legal Person, Membership on the Board of Directors, Joint Stock 

Company. 

 

G  

Tü el kişilerin anonim şirket netim kurula ü e se ile ilmeleri  sa l  TT ‟ n n  
9  maddesi ile mümkün olmuştur. 7  sa l  ETT ‟ n n  maddesine g re tü el 

kişilerin anonim şirket netim kurulu ü esi olmalar  mümkün de ildi  Tü el kişilerin 
taraf ndan se ilen temsil i ger ek kişi netim kurulu ü esi olmakta d  

netim kurulu ü eli inin temsil iden tü el kişi e ge mesi şeklindeki de işikli e 
ihti a  du ulmas n n nedenleri kanunun gerek esinde de elirtildi i ü ere, ok uluslu ve ok 
ü ük şirketlerin; temsilcilerinin arkas na gi lenerek sorumluluktan kurtulmalar  ve hukuken 
ir şe  ap lamamas  adaletsi li i art rmakla kalmamakta a n  amanda hukuka güveni de 

sarsmaktad r  Tü el kişilerin netim kurulu ü eliklerinin ka ulü ile irlikte daha 
hakkaniyetli bir sorumluluk sistemi benimsenerek tü el kişinin temsil isinin netim 
kuruluna ü e se ilmesi ile temsil inin tü el kişi ile aras ndaki a n kesildi i ve tü el kişinin, 
temsil isinin e lem ve kararlar ndan sorumlu tutulama a a  şeklindeki apa  teori 6102 

sa l  TT  d neminde reddedilmiştir1. Bu şekilde malvarl  a s ndan tü el kişi e g re daha 
a f konumda ulunan temsil inin sorumlulu u erine tü el kişinin sorumlulu unun olunu 

a an netim kurulu ü eli inin tü el kişi e ait olmas  durumu hakkani et a s ndan erinde 
ir dü enlemedir   A r a limited şirketlerde tü el kişinin müdür olmas na imk n tan an 

TT  m   ile paralellik taş maktad r  

                                                 
1 TT  gerek e, m  9   
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Çal şma alan m  olan pa  sahi i kamu tü el kişilerinin netim kurulu ü eli i TT  
m  9‟da dü enlenmekle irlikte, TT  m  ‟de de pa  sahi i olma an kamu tü el 
kişiliklerinin netim kurulu ü eli i hüküm alt na al nm şt r  Çal şmam da pa  sahi i kamu 
tü el kişileri, temsil i atamas , atama usulü, temsil inin nitelikleri ve g revinin sona ermesi 
incelendikten sonra TT ‟ da kamu tü el kişilerinin netim kurulu ü eli ini dü enle en 
hükümler aras ndaki ilişkiler in elene ektir   

I.  H   E  E  E   E  
(TTK m. 359)   

A. GE E   E  E  E   E  

Anonim şirket ortaklar , şah s ortakl klar ndan farkl  olarak ger ek kişilerden 
oluşa ile e i gi i tü el kişilerden de oluşa ilir2 (TT  7 )  ETT  d neminde, tü el 
kişilerin anonim şirkette ortak olmalar  durumunda, kendisi netim kurulu ü esi 
se ileme ip, kendilerinin erine temsil ileri olan ger ek kişi netim kurulu ü esi 
se ilmekte di3.  

Tü el kişilerin netim kurulu ü eli ini engelle en ETT  m   “Hükmi ir şah s 
idare me lisi a as  olama  Fakat hükmi şahs n temsil isi olan hakiki şah slar idare me lisine 

a a se ile ilirler ” şeklinde dü enlenmişti   Bu hüküm ir ok noktada eleştirilmekte ve 
hakkani ete a k r  sonu lar do urmakta d  Tü el kişi ü e olmamas  se e i le sorumluluktan 
kurtulmakta, temsil i ger ek kişi ü enin sorumlulu u da malvarl n n k s tl  ola ile e i 
se e i le sorumluluktan eklenen ama n ger ekleşmemesi sonu u do urmakta d 4. Bunun 

aksine doktrinde netim kurulu ü esi olarak tü el kişinin de il de temsil isi ger ek kişinin 
ü e olmas n n fa dal  oldu unu savunanlar da ulunmaktad r  Bu g rüşe g re, netim kurulu 
ü eli i s k  şekilde şahsa a l  ir g revdir  Ü enin nitelikleri nemli ulundu undan ve 
güven du ulmas  gerekti inden, tü el kişinin i at ü eli i halinde tü el kişili in arkas nda 
de işe ilen farkl  kişiler taraf ndan u g revin i ra edilmesi netim kurulu i  ap s n n 
sürekli de işmesine se ep ola akt r  A r a netim kurulu ü esinin elirli ir ger ek kişi 
olmas n n, şirket ala akl lar  ve di er pa  sahipleri a s ndan daha güven veri i oldu u 
savunulmuştur5. 

Tü el kişilerin netim kurulu ü eli inin sak n al  oldu unu u nedene ger ek kişinin 
netim kurulu ü esi olmas n n daha do ru oldu unu savunan g rüş, tü el kişilerin ekonomik 

olarak daha gü lü ola a  se e i le şirket ala aklar  karş s nda daha güven veri i ola a  
gerek esi ile eleştirilmiştir  A r a netim kurulu ü eli inin de işen kişiler aras nda 
olmas n n kargaşa a ol a a a  g rüşü de, tü el kişinin de il temsil inin de işe e i ve u 

                                                 
2 E E , Oru  Hami: Teorik ve U gulamal  Ortakl klar Hukuku Ders ita , e kin a nlar ,  Bask , 
Ankara 2017, s. 355; D  G E , Necla: “Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Tüzel Kişi Ortağın 
Yönetim Kurulunda Temsili”, a an  Hukuk Eserleri Bilgi Bankas , www ka an om, s. 1. (E.T. 08.05.2017)  
3 ÇEV , Orhan Nuri: Anonim irketler, e kin a nlar ,  Bask , Ankara , s  9  
4 TT  gerek e, m  9   
5 D , Haluk: “Hükmi Şahısların İdare Meclisinde Temsili”, BAT DER, Cilt: , a : , Ankara 9 , 
s. 4.  
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de işikli inde karars l k anlam na gelme e e i se e i le eleştirilmiştir6   Tü el kişi 
taraf ndan atanan ger ek kişinin si ile tes il ve ilan şart , ger ek kişi temsil i i 
somutlaşt rarak, netim kurulunda istikrar  sa lama a neliktir  Her ne kadar TT  m  

 hükmüne g re, netim kurulu ü esi olan tü el kişi, kendi ad na tes il edilmiş ulunan 

kişi i her an de iştire ilmesi dü enlenmişse de, tes il ve ilan şart  de işikli i 
orlaşt rmaktad r7.  

U gulama da u hüküm k tü e kullan larak temsil i ger ek kişi arkas na tü el kişilerin 
saklanmak suretiyle sorumluluktan kurtulmalar  ve u durumun adaletsi  durumlara ol 
a mas  se e i le de işiklik ihti a  du ularak  sa l  TT  ile tü el kişilerin netim 
kurulu ü esi olmas  hüküm alt na al nm şt r  Tü el kişinin kendisinin ü eli i ile irlikte, 

karlar n  kendisinin daha i i koru a ile e inden dola  da olumlu aşka ir nü ola a  da 
kabul edilebilir8. 

TTK m. 359/29 tü el kişilerin netim kurulu ü eli ini dü enlemektedir  adde 
dü enlenirken kamu tü el kişileri ve a el hukuk tü el kişileri aras nda a r m ap lmam şt r   
Bu nedenle hem kamu tü el kişileri hem el hukuk tü el kişilerine nelik 
u gulanmaktad r10  A n  amanda hükmün el kanunlara ta i anonim şirketlere 
u gulanmas nda da ir engel ulunmamaktad r11  Çünkü netim kurulu ü esinin ger ek ve a 
tü el kişilerden oluşa ile e i hususu TT ‟ n n dü enleme alan  i erisindedir   Kanun 

ko u unun da hükmün u gulama alan n  TT ‟ a ta i şirketler a s ndan k s tl  tutma gi i ir 
ama  ulunmamaktad r  Aksine tüm anonim şirketlere u gulanmas  kanunun ruhuna 
uygundur  Bu nedenle eni tarihli genel kanun olan  sa l  TT , el kanunun nüne 
ge erek u gulanmal d r12 Ancak Eminoğlu/Çakır aksi g rüş ildirerek, el kanunlara tabi 

anonim şirketlerin,  ta i oldu u el kanunda tü el kişilerin netim kurulu ü esi 
olamaya a na dair hüküm ulunmas  halinde el kanun genel kanunun nüne ge erek 
u gulana a a n  savunmuştur13.  

                                                 
6 D  G E , s. 2.  
7  KIRCA, smail :”Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği”, BAT DER, Cilt: 8, a : , 
Ankara 2012, s. 53.  
8 E , Cafer/ Ç I , Fatma Betül :“Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi 
Seçilmesi Ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kuruluna Temsilci Ataması”, Ga i Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 8, a : -4, Ankara 2014, s. 279.  
9 TTK m. 359/2 : “Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, 
tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi de tescil ve ilan olunur;  ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış 
olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara 
katılıp oy kullanabilir.” 
10 E E , s. 356; KARAHAN, Sami/ ARSLAN, rahim: irketler Hukuku, imo a a nlar ,  Bask , s  
417; E / Ç I , s. 279.  
11 KIRCA, s. 52; E / Ç I , s. 279. 
12 KIRCA, s. 52.  
13 E / Ç I , s. 279. 
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Tü el kişilerin, TT  m  9  hükmüne g re netim kuruluna ü e olmalar n n olu 
a lmakla irlikte, “ü e olmak” ve “g rev apmak” tü el kişiler a s dan a r lmaktad r14. 

ural olarak netim kurulu ü eleri g revlerini i at apmak orunda olup temsil ilişkisi ile 
g revini aşkas na apt rmalar  mümkün de ildir  An ak tü el kişinin toplant lara kat lma ve 
o  verme gi i ir ihtimali ulunmad ndan unu temsil isi olan ger ek kişi ara l  ile 
ger ekleştirir   Tem ilsinin kulland  o  tü el kişi e aittir15. 

 sa l  TT  taraf ndan enimsenen u eni sistem gere i genel kural olarak 
temsil i ger ek kişi, tü el kişi erine netim kurulu ü esi olamamaktad r  Aksi takdirde 
genel kurul karar  at l olmaktad r16  An ak al şmam da da in elene e i ü ere TT  m  

9  una ir istisna getirmiştir  

B.  H   E  E  E   E   
amu tü el kişilerinin anonim şirket netim kurulu ü eli i TT  m  17 ve TTK m. 

9‟de dü enlenmiştir  Pa  sahi i kamu tü el kişilerine TT  m  9 hükmü u gulan rken, 
işletme konusu kamu hi meti olan anonim şirketlerde temsil i ulunduran kamu tü el 
kişilerine ise TT  m   hükmü u gulanmaktad r  TT  m   hükmü ufak de işikliklerle 
irlikte ETT ‟ n n 7  maddesinin a n d r  Bu nedenle ileriki lümlerde a r nt l  

in ele e e imi  ü ere ETT ‟ da d nemindeki tart şmalar nemli l üde devam etmektedir    
TT  m  9‟un  f kras n n tü el kişilerin anonim şirket netim kurulu ü eli ini 

dü enledi ini elirtmiştik  Bu madde hem kamu hem el hukuk tü el kişilerine 
uygulanabilirken 8  tarih ve  sa l  anun18 ile TT ‟ n n 9  maddesine 
eklenen eşin i f kra19 ile pa  sahi i kamu tü el kişilerinin netim kurulu ü eli i ile ilgili 
eni ir dü enleme getirilmiştir   Bu hükme g re; devlet, il el idaresi, eledi e, k  ve di er 

kamu tü el kişilerinin pa  sahi i oldu u şirketlerde, sa lan tü el kişiler ve a unlar n ger ek 

                                                 
14 I, Hasan: irketler Hukuku Genel Esaslar, Adalet a nevi,  Bask , Ankara , s  , pn    
15 I, s. 416, pn. 20.  
16 KIRCA, s. 52.  
17  TTK m. 334 “(1) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden birine, esas 
sözleşmede öngörülecek bir hükümle, pay sahibi olmasalar da, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim 
şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı verilebilir. 
(2) Birinci fıkrada yazılı şirketlerde pay sahibi olan kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, 
ancak bunlar tarafından görevden alınabilir. 
(3) Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, genel kurul tarafından seçilen üyelerin hak ve 
görevlerini haizdir. Kamu tüzel kişileri, şirket yönetim kurulundaki temsilcilerinin bu sıfatla işledikleri fiillerden 
ve yaptıkları işlemlerden dolayı şirkete ve onun alacaklılarıyla pay sahiplerine karşı sorumludur. Tüzel kişinin 
rücû hakkı saklıdır.” 
18 Gümrük Kanunu le Ba  anun ve anun Hükmünde ararnamelerde De işiklik ap lmas na  

Dair Kanun  
19  TTK m. 359/5 “Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu 
şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim 
kurulu üye sayısı ikiden fazla olan şirketlerde üyelerin tamamının aynı kamu tüzel kişisinin temsilcisi olmaması 
şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişi yönetim kuruluna seçilebilir”. 
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kişi temsil ileri netim kuruluna se ile ilir. adde netim kurulu ü eli ine tü el kişilerin 
kendilerinin se ile ilmelerinin an nda temsil ileri olan ger ek kişiler de se ile ilir   

Türk Ti aret anunu‟nun 9  maddesi TT  d neminde üme kavuşturulmas  
ama lanan ir ok sorunu eniden gündeme getirmiştir  Ön elikle sorumlulu un da tü el 
kişi e ait olmas n  sa la a ak madde e ilişkin temel de işiklik olan tü el kişilerin netim 
kurulu ü esi olmas  hususu urada aş larak eski kanun d nemindeki gi i temsil i ger ek 
kişinin de netim kurulu ü esi olmas na olanak tan nm şt r  ETT  d nemindeki tü el kişinin 
sorumluluktan kurtula ilmesine dair tüm sorunlar n tekrar aşanmas  mümkündür   

Olas  sorunlara se ep ola ile ek TT  m  9  „deki ir di er tart şmal  ifade ise, 
y netim kurulu ü e sa s  ikiden fa la olan şirketlerde ü elerin tamam n n a n  kamu tü el 
kişisinin temsil isi olmamas  şart la kamu tü el kişisini temsilen irden fa la ger ek kişi 

netim kuruluna se ile ilir  Bu şekilde TT  m  9 ‟nin “sade e ir ger ek kişinin” 
temsil i se ilmek sureti le ifadesi le eski kanun d neminde oluşan s k nt lar  ertaraf etme 
ama  da kamu tü el kişileri a s ndan sonu su  kalm şt r20. Kamu tü el kişisinin irden fa la 
temsil isi olmas  halinde eski kanun d nemindeki tart şmalar devam etmekle irlikte, kamu 
tü el kişisinin netim kurulu ü esi olarak irden fa la temsil i atamas  durumunda 
tart şmalara ir farkl  o ut da eklenerek devam ede ektir21.  

amu tü el kişisini temsilen anonim şirket netim kuruluna irden fa la temsil i 
atanmas  durumunda her ir temsil inin ir o  hakk na m  sahip oldu u ve a irlikte temsilde 
oldu u gi i irlikte mi o  kullana aklar  hususu a k de ildir22  Ön elikle netim kurulu 
ü elerinin her irinin tek o u ulunup, netim kurulu ü eleri ir irlerini temsilen o  
vereme e ekleri gi i, toplant lara vekil ara l la da kat lama lar (TTK m. 390/2). Bu 

hüküm netim kurulu ü eli inin ü enin şahs na s k  s k a a l  ir g rev olmas ndan 
ka naklanmaktad r23  Başkas n n o una herhangi ir üstünlük sa lanmas  mümkün de ildir24.  

netim kurulu ü esi tü el kişinin iki tane temsil isi oldu unu düşünürsek u iki kişinin 
TT ‟ n n m  9 ‟ e g re tek o  hakk  olama a a  gi i her irinin a r  a r  irer o  hakk  
da olmas  mümkün de ildir  Çünkü a r  o  haklar n n oldu u varsa m n  düşünürsek kamu 
tü el kişisinin iki o  hakk n n oldu u sonu una ulaş la ak ve u da kanunen mümkün 
olma a akt r  Tek ir o  kullan lma durumda kal na a  i in tek temsil i o  kullansa u 
seferde di er temsil inin g a nda o  kullan lm ş ola a ndan u da kanunen mümkün 
olma a akt r25  Di er taraftan irlikte o  kullan lmas  durumunda o lar n  de işik kullanmak 

                                                 
20 G E , Ramazan: Tü el işilerin Anonim irket netim urulu Ü eli i, editepe Üniversitesi BE, 

a nlanmam ş üksek Lisans Te i, Ulusal Te  erke i, stan ul , s. 83.  
21 E / Ç I , s. 285. 
22 E / Ç I , s.285.  
23 Ç , Hül a :“Yönetim Kurulunun Karar Alma Usulleri, BAT DER, Cilt: 8, a : , Ankara , s. 

184; E C  E , ü ra: Anonim irketlerde netim urulu Toplant lar , armara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Hukuk Araşt rmalar  Dergisi Ö el a , Prof  Dr  Nur Centel‟ e Arma an,  Cilt: 9, a : , 
stan ul , s  7   

24 ÇEV , s. 396. 
25 ÇEV , s. 396. 
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iste en temsil iler aras nda farkl  ihtilaflar do a akt r  amu tü el kişisinin irden fa la 
temsil i ata a ilmesindeki makul ok, kendisinin de il de a r  a r  temsil ilerinin netim 
kurulu ü esi olmas  gi i g rünmektedir26  TT ‟ n n o  hakk na ve o  hakk n n kullan m na 
ilişkin emredi i hükümleri karş s nda her ir temsil i netim kurulu ü esi olursa a  
sorunlar aş lm ş ola akt r  An ak temsil i ger ek kişinin ü e olmas  ile irlikte tü el kişinin 
sorumlulu una gidilememesinden ka nakl  sorunlar devam ede ektir    

Pa  sahi i kamu tü el kişilerinin netim kurulu ü eli ini dü enle en TT  m  9  
netim kurulu ü e sa s  ikiden fa la olan şirketlerde irden fa la temsil i atanmas n n şart  

olarak ü elerin tamam n n a n  kamu tü el kişisinin temsil isi olmamas  şart n  ng rmüştür   
Bu şart di er pa  sahiplerinin de netim kurulunda temsilinin sa lanmas  ama la 
konulmuştur   

C.  m. 359/2 VE  m. 359/5 ID  F I I I  
DE E E D E   

TTK m. 359/2 ile, ETTK d nemindeki sorumlulu un ger ek kişi temsil ide kalarak 
tü el kişilerin sorumluluktan kurtulmas  ve temsil sa s na netlik net olma an ifadelerden 
ka nakl  oluşan a  s k nt lar n giderilmesi ama la, tü el kişilerin ü eli inin ka ul edildi i 
ve sade e ir temsil i ile kendisini netim kurulunda temsil ede ile e inin olu a ld ndan 
ahsetmiştik anun ko u u isa etli olarak n eki kanun d neminde me dana gelen tart şmal  

durumlara son vermek ama la TT  m  9 ‟de net ir dü enleme apm şt r   sa l  
Kanun  ile TTK m. 359/5  ile eklenen pa  sahi i kamu tü el kişilerinin netim kurulu ü eli i 
ile ilgili eni ir dü enleme getirilmiştir  Bu dü enleme ETT ‟daki ir ok tart şma  da 
era erinde getirdi ini ifade etmiştik  

 TT  m  9  ve m  9  f kralar  aras ndaki farkl l klar  in eledi imi de, TT  m  
9  n elikle kamu tü el kişisi ve el hukuk tü el kişisi a r m  ap lmadan hem el 

hukuk tü el kişisine hem kamu tü el kişisine u gunlanmak ü ere dü enlenmiş ir hükümdür  
An ak TT  m  9  pa  sahi i kamu tü el kişileri i in sonradan el olarak dü enlenmiş 
bulunan ir maddedir  lk farkl l k urada karş m a kmaktad r   

TT  m  9  hükmüne g re tü el kişinin i at kendisinin netim kurulu ü esi 
ola a  dü enlenirken, TT  m  9 ‟e g re kamu tü el kişisinin kendisinin netim kurulu 
ü esi ola ile e i gi i temsil isinin de netim kurulu ü esi ola ile e i dü enlenmiştir  Bu 
dü enleme ile ETT ‟ daki sorumlulu a ilişkin tart şmalar n tekrar gündeme gele e i 
aşikard r  7 s ra sa l  Plan Büt e omis onu Raporuna g re” 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 359 uncu maddesine; işletme konusunun kamu hizmeti olup olmadığına 
bakılmaksızın, bir anonim şirkette pay sahibi olan Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile 
diğer kamu tüzel kişilerinin esas sözleşmede herhangi bir hükme yer verilmeksizin, yönetim 
kurullarında kendilerinin doğrudan üye seçilmeleri yerine temsilcilerinin görevlendirilmesine 
olanak sağlayan beşinci fıkranın eklenmesini öngören bir düzenleme çerçeve 79 uncu madde 
olarak Tasarıya eklenmiştir“   TT  m  9 ‟deki dü enlemenin ve TT  m  9 ‟teki 
elişkilerin se e i ve ka na  raporda da ümlenmedi i gi i “yönetim kurullarında 

                                                 
26 A n  nde bkz. E / Ç I , s.286.  
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kendilerinin doğrudan üye seçilmeleri yerine temsilcilerinin görevlendirilmesi” i aresi hükme 
nelik kar ş kl  daha da art r r mahi ettedir  Raporda da  kamu tü el kişilerinin 

kendilerinin do rudan ü e se ilmeleri de il de temsil ilerinin “g revlendirilmesi” i aresi le 
netim kuruldaki varl  dü enlenmekle irlikte, TT  m  9  ile elişkili ve a r k ir 

durum orta a km şt r   An ak konu a ilişkin herhangi ir a klama getirmeyen ve aksine 

elişki i art ran u raporun herhangi ir a la l  olmamas  se e i le, hükmün laf na 
sad k kalarak hem kamu tü el kişisinin hem de temsil isinin netim kurulu ü esi ola ile e i 
ifade edilebilir27  Bu da iki f kra aras ndaki ir di er farkl l k olarak karş m a kmaktad r  

TT  m  9  hükmüne g re, netim kurulu ü esi tü el kişi i temsil etmek ü ere 
sade e ir ger ek kişinin temsil i olarak atana a  dü enlenirken, TT  m  9  hükmü, 
y netim kurulu ü e sa s  ikiden fa la olan şirketlerde ü elerin tamam n n a n  kamu tü el 
kişisinin temsil isi olmamas  şart la kamu tü el kişisini temsilen irden fa la ger ek kişinin 

temsil i olarak atana ile e i dü enlenmiştir  netim kurulunda temsil i sa s nda da 
farkl l k aratan u hüküm temsil iler aras ndaki ilişki, o  hakk  ve temsil etkisi ak m ndan 
tart şmal  durumlar arata ak olmakla irlikte esasen eşitlik ilkesine ve hakkani ete a k r  ir 
dü enleme oldu u a kt r  le ki TT  m  9  hükmü pa  sahi i kamu tü el kişilerine 

nelik ir dü enlemedir  Başka ir de işle kamu tü el kişisin kamu hi metine nelik olarak 
de il de k r elde etme ama la apm ş oldu u ti ari faali etine ilişkin ir durumdan 
ka naklanmaktad r  Zira unun en ü ük kan t  işletme konusu kamu hi meti olan anonim 

şirketlerde kamu tü el kişilerinin ü eli ine ilişkin olarak TT  m   hükmünün varl d r  
amu menfaati g etilerek kamu tü el kişilerinin netim kurulu ü eli i halinde TT  m   

hükmü u gulan rken, pa  sahi i olarak k r ama la anonim şirkette ulunmas  halinde TT  
m  9  hükmü u gulanmaktad r  Bu nedenle el hukuk tü el kişilerinden farkl  olarak 
irden fa la temsil i ulundurmas  eşitli e ve hakkani e a k r  oldu u düşün esinde i  

Gerek esi ve ama  anlaş lama an m  9 ‟in , ETT ‟da mev ut ulunan eleştirileri ortadan 
kald rma ama la dü enlen  m  9  ile u umlulaşt r lmas  ve aradaki elişkilerin 
giderilmesi gerekmektedir. 

D. E   E  I 

1. ’ da ulunan artlar 

a. Genel larak 

netim kurulu ü elerini se me etkisi netim kurulu ü esi olmak i in elirlenen 
şartlar TT  m  9  maddede elirlenmiştir  ETT ‟ daki netim kurulu ü esi i in ola ilmek 
i in konulmuş olan şartlarda nemli de işiklikler ap lm şt r  Anonim şirket netim kurulu 
ü esi olma şartlar  ETT ‟ a g re kola laşt r lm şt r28  ETT ‟ da ulunan netim kurulunun 
ü  kişi olmas  şart  kalkarak, tek kişilik netim kurulu ola ilmesi mümkün k l nm şt r29.  

A r a netim kurulu ü elerinin pa  sahi i olma şart  da u TT  d neminde netim kurulu 
ü esinin ulundurmas  gereken şartlar aras nda er almamaktad r  Pa  sahi i olma ETT ‟da 

                                                 
27 DEVE , s. 75.  
28 KARAHAN/ARSLAN, s. 417. 
29 H , ehmet: Ortakl klar Hukuku, Beta a nevi,  Bask , stan ul 7, s    
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ü eli e se ilme koşulu olma p, g reve aşlama koşulu olarak ka ul edilmekte di30. 

addenin dü enleniş ama  pa  sahi i kişilerin daha fa la a a g stererek veri ile iş 
yapacaklar  düşün esi di  Bunun i in  sade e ir pa a sahip olmas  dahi eterli di  An ak 

ellikle ü ük serma eli şirketlerde tek pa  nemli ir me la  olmamakla irlikte, şirketle 
ü e aras nda da herhangi ir a  kurma p, a alama a nelik teşvik edi i ir ellik 

taş mamakta d 31  Bu eleştiriler do rultusunda pa  sahipli i şart n n TT  d neminde 
aranmamas  erinde olmuştur32  Bu şekilde kurumsal netim ve profes onel neti ili in 
nü a lm şt r33. 

b. am Ehl yetl l k 

Anonim şirket netim kurulu ü esi ola ilmek i in TT  m  9 ‟e g re, se ile ek 
ü enin ve a tü el kişi ad na tes il edile ek kişinin tam ehli etli olmas  şart  getirilmiştir  
ETT ‟ da tam ehli etli olma a nelik ir hüküm ulunmamakla irlikte doktrin ve arg ta  

netim kurulunun sorumluluk ve etki organ  olmas  se e i le ü elerin tam ehli etli 
olmalar n n gerekti ini sonu una ulaş lm şt r34. 

 TT ‟ da tam ehli etlilik şart  hüküm olarak dü enlenmiştir  An ak r a maddenin 
tü el kişiler a s ndan madde dü enlenişinin eterin e a k olmad  düşün esindedir. 

addeden hem tü el kişilerin hem de temsil isi ger ek kişinin tam ehli etli olmas  
gerekti ini karmam  gerekti ini ifade etmektedir  Çünkü netim kurulu ü esi i in 
kanunun ve a esas s leşmenin ng rdü ü şartlar  temsil i i in aramamak kanunun 

dolaş lmas  sonu unu do urur35  Bu nedenle hem tü el kişinin hem de temsil isi ger ek 
kişinin tam ehli etli olmas  gerekmektedir36  TT  m 9 ‟e g re kamu tü el kişisinin 
temsil isi olarak netim kuruluna ü e se ilenlerin de tam ehli etli olmas  gerekti i 

şüphesi dir   
c. önet m urulu yel ğ n  ona Erd ren ebepler n ulunmaması 
Türk Ti aret anunu‟nun 9  maddesine g re netim kurulu ü eli ini sona erdiren 

se epler, ü e olarak se ilme e de engeldir  netim kurulu ü eli ini sona erdiren se eplere 
bakt m da ise TT  m  ‟de dü enlenmiş oldu unu g rmekte i  Buna g re;  ü enin 
iflas na karar verilmesi, ehli etinin k s tlanmas  ve ü elik i in gerekli kanuni şartlar  ve a 
esas s leşmede ng rülen nitelikleri ka etmesi halinde netim kurulu ü eli i sona 

ermektedir37   Bu hükme g re iflas na karar verilmiş ir kişi netim kurulu ü esi 
se ileme e e i gi i tü el kişi ad na temsil i s fat la da g rev apama  A n  şekilde ehli eti 
k s tlanm ş ir kişi de hem TT  m  9 ‟e g re tam ehli etlilik şart ndan hem de TTK m. 

                                                 
30 ÇEV , s. 399; D  G E , s. 6;  
31 D  G E , s. 6. 
32 H , s. 215; KARAHAN/ ARSLAN, s. 417.  
33 POROY, Reha/ E , Ünal  Ç , Ersin: Ortakl klar Hukuku, Vedat itap l k,  Bask , 
stan ul , s. 356, pn. 548b.  

34 D  G E , s. 4.  
35 KIRCA, s. 56.  
36 KIRCA, s. 56; D  G E , s. 4; DEVE , s. 40.  
37 DEVE , Emine: Tü el işinin Anonim irket netim urulu Ü eli i, e kin a nevi, Ankara , 37. 
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‟ e g re netim kurulu ü eli ini sona erdiren se epler aras nda sa lm ş oldu undan 
netim kurulu ü esi ve temsil isi olama   

d. amu üzel ş l ğ ne ah p lma (  m. 359/5) 
Tam ehli etli olma ve netim kurulu ü eli ini sona erdiren se epleri ün esinde 

ar nd rmama şartlar  d ş nda pa  sahi i kamu tü el kişilerinin TT  m  9  kapsam nda 
netim kurulu ü esi ola ilmesi i in kamu tü el kişili ine hai  olmas   gerekmektedir38. 

Pa  sahi i kamu tü el kişilerinin TT  m  9  kapsam nda netim kurulu ü elikleri 
i in ilk şart kamu tü el kişili ine hai  olmalar d r  Çağlayan kamu tü el kişilerini “kamu 

hukuku kurallarına göre kurulan ve bu kurallar çerçevesinde faaliyette bulunan tüzel kişiler” 

olarak tan mlam şt r39. Kamu hukuku tü el kişisi olarak ka ul etmenin temel ellikleri 
olarak, kanunla kurulup ine kanunla varl klar na son verilmesi, kamu gü ü denilen üstün 
etkilere sahip k l nmas  ve kamu arar n  ger ekleştirmek ama nda olmalar  sa la ilir40. 

amu tü el kişili ine sahip olup olmad  noktas nda şüphe e düşüldü ünde u husus dar 
orumlanarak el hukuk tü el kişisi sa lmal d r41   Çünkü kamu menfaatini ger ekleştirme 

ama  taş an kamu tü el kişilerine TT  m   ve TT  m  9  hükmü el hukuk 
kişilerinden farkl  olarak irden fa la temsil i ulundura ilme ve genel kurul taraf ndan 
se ilmek orunda olmamak gi i a  a r al klar tan m şt r42  Tü el kişilerin, kamu tü el 
kişili ine sahip olma şart  ger ekleşmedi inde TT  m  9  hükmüne g re netim kurulu 
ü eli i mümkün olur  

e. ay ah b  lmak 

Pa  sahi i kamu tü el kişilerinin anonim şirket netim kuruluna ü e olmas  i in 
gerekli şartlardan ir di eri de pa  sahi i olmas d r  Esasen TT  d neminde anonim şirket 

netim kurulu ü esi olmak i in pa  sahi i olma şart n n kalk n  elirtmiştik   Ö el hukuk 
tü el kişilerinin TT  m  9  hükmüne g re anonim şirket netim kurulu ü esi olmas  i in 
pa  sahi i olma şart  ulunmamaktad r  

amu tü el kişileri a s ndan da netim kuruluna ü e olmak i in le ir şart 
bulunmamas na ra men TT  m  9  hükmüne ta i olarak netim kurulunda ü e 
ulundura ilmesi i in pa  sahipli i şart  aranmaktad r43  Pa  sahi i olmadan da şartlar n n 

varl  halinde m  TT  ‟e g re ü e ulundurmas nda ir engel oktur   
2. Esas özleşme le elirlenen  artlar 

Anonim şirket netim kurulu ü esi ola ilmek i in kanunen elirlenen şartlar n d ş nda 
esas s leşme ile de a  şartlar ve nitelikler arana ilir44   An ak u şartlar TT  m   
kapsam nda elirlene ilir  TT  m   “esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin 
                                                 
38 DEVE , s. 78. 
39 Ç , Rama an: “Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları”, U uşma l k 

ahkemesi Dergisi, a :7, Ankara , s  77  
40 Ç , s. 377.  
41 DEVE , s. 78.  
42 DEVE , s. 78.  
43 G E , s. 82; DEVE , s. 79.  
44 D  G E , s. 5.  
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hükümlerinden ancak Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir”.  şeklinde hüküm 
kurmak sureti ile esas s leşme e konula ile ek şartlar n s n r n  elirlemiştir  Buna g re esas 
s leşme a s ndan s leşme ser estisi ge erli olmakla birlikte kanunun emredici 

hükümlerine a k r  olmamak şart la, kanunun a k a i in verdi i noktalarda ge erlidir45.  

anun ko u u netim kurulu ü elerine ilişkin esas s leşme ile şartlar 
elirlene ile e ine i in verdi ini TT  m  ‟de netim kurulu ü eli ini sona erdiren 

se epler aras nda “esas s leşme ile ng rülen niteliklerin ka ” i aresinden anlamakta 46. 

A r a esas s leşmede şartlar elirlenirken, anonim şirketlere ilişkin temel ilkelerden olan 
eşitlik, hakk n k tü e kullan lmas  ve hakk n sak n larak kullan lmas  ilkelerine a k r  
olmamas na dikkat edilmesi gerekmektedir47.  

Ana s leşmede tü el kişilerin netim kurulu ü eli ine ilişkin hangi şartlar n 
konula ile e ini de erlendirdi imi de tü el kişilerin hukuki tiplerine ilişkin ir şart getirilip 
getirileme e e i hususu doktrinde tart ş lm şt r48  Bir g rüşe g re TT  m   hükmüne g re 
esas s leşmede “kanunun a k a i in vermesi” şart la de işiklik ap la ile ek aşka ir 
de işle kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden sap la ile ektir  TT ‟ da u konuda 
a k a i in verilmemiş olmas  se e i le tü el kişilerin hukuki tipleri konusunda ir s n rlama 
getirilemez49  An ak di er g rüşe g re esas s leşme e  u nde ir hüküm konulmas  TT  
m  ‟a a k r l k teşkil etme e e i gi i şirketin kendi i  ilişkisi ve sorumluluk rejimi gere i 
şirketin inisi atifine rak lmal d r50  An ak tü el kişili i ulunma an topluluklar n netim 
kurulu ü esi ola ilmesine nelik ir şart kanuna a k r  ulunmas ndan dola  esas 
s leşme e konulama 51.  

II.  H   E  E  E  E E E  
 H E    E E DE  E  

E  E E  H E  I D   
DE E E D E  (  m.  334 VE m.  359/5’  I I I I)  

A. E E   H E    E E E 
 E  E  E  (  . 334)  

1. Genel larak  
TT  m   “Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden 

birine, esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, pay sahibi olmasalar da, işletme konusu 
kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı 
verilebilir” şeklinde hüküm kurmak sureti le işletme konusu kamu tü el kişilerinin netim 
kurulunda temsilini dü enlemiştir   ETT ‟da 7  maddede dü enlenen hüküm, netime 

                                                 
45 DEVE , s. 43. 
46 DEVE , s. 47.  
47 D  G E , s. 4.  
48 Örne in tü el kişi ü e olarak sade e kollektif şirketin ü e ola ilmesi şart n n konulmas  gi i   
49 E /Ç I , s.280 
50 KIRCA, s. 53; DEVE , s. 48. 
51 DEVE , s. 48.  
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kat lma hakk , denetim kurulunda ü elik ve pa  sahipli inin istisnas n n kalkmas  gi i 
hükümler d ş nda a n  kalm şt r52   Bu hükümle netim kurulunun genel kurul taraf ndan 
se ilmesi kural na istisna getirilmek sureti le, işletme konusu kamu hi meti olan kamu tü el 
kişilerine, şirket ana s leşmesinde ü e ulundurma hakk  verilmiştir53.  

Dü enlemenin ama  ETT ‟ n n 7  maddesinin gerek esinde, kamu hi metine 
nelik hi met sunan şirketlerin, komiserler ara l  ile denetiminin etersi  kalmas  

se e i le, di er anonim şirketlere na aran daha s k  g etlenmesi gerekti i elirtilmiştir  
An ak kamu menfaati ve şirket karlar  aras nda ir denge sa lanmas  gerekti inden, şirkete 
aş r  müdahale ve denetim s  konusu oldu u şirketin karlar  edelene ile e inden, 
denetimden i ade ol g sterme kapsam nda d hil olma daha u gun g rülmektedir54.  

TT  m   hükmünün u gulanmas  i in kamu tü el kişisinin pa  sahi i olma 
orunlulu u oktur  ETT  m  7 ‟de de a n  şekilde kamu tü el kişilerinin pa  sahi i olmas  

şart  aranmamakta d  An ak u durum eski kanun d neminde netim kurulu ü elerinin 
g reve aşla a ilmeleri i in pa  sahi i olmalar  durumuna ir istisna teşkil etmekte di   

a l  anun d neminde pa  sahi i olma şart ulunmad  i in, istisna kapsam nda da er 
almamaktad r55  TT  m  ‟ün u gulana ilmesi i in kanun elirli şartlar n varl n  
aramaktad r  Buna g re anonim şirketin işletme konusunun kamu hi meti olmas  ve şirket 
esas s leşmesinde u nde ir hüküm ulunmas  gerekmektedir  

2. Hükmün ygulanab lmes  ç n anunen ranan artlar 

a. non m rket n şletme onusunun amu H zmet ne önel k lması 
TT  m   hükmünün u gulanmas  i in n elikle anonim şirketin işletme konusunun 

kamu hi meti olmas  gerekmektedir  amu hi meti kavram  idare hukuku kapsam nda 
belirlenecektir56   amu hi meti idare hukukunda hem u gulama alan n n hem de idari 
arg n n tespitinde kullan ld ndan en nemli kavramlar aras nda er almakla irlikte u 

kavram n ana asal ve asal ir tan m  ulunmamaktad r57  amu hi metinin farkl  a lardan 
tan mlar  ap lma a al ş lm şt r  Organik a dan kamu hi metinin tan m ; kamu hi metini 
erine getirmek ama la elirli ir organi as onu ifade eder58. Maddi anlamda kamu hizmeti 

ise faali et niteli i olarak kamu arar na nelik faali etlerdir59  ekli a da hukuki unsur 
                                                 
52 DEVE , s. 52.  
53 Ç ( / E ), s. 361; KARAHAN/ ARSLAN, s. 421; I C / EH  
ÇE / VG , s. 416.  
54  ETT ‟da “Devletin ontrolü” aşl  alt na dü enlenirken, TT ‟da “ Devlerin G etimi” aşl  alt nda er 
almas , TT  d neminde şirkete müdehale ve denetleme ama n n ulunmad n  g sterir niteliktedir DEVE , 

s. 56. 
55 DEVE , s. 53.  
56 I C / EH  ÇE / VG , s. 417.  
57 G E , Kemal/ KAPLAN, Gürsel: dare Hukuku Dersleri, Ekin Bas n a n Da t m, 8  Bask , Bursa 
2016, s. 527 ; G D , etin: dare Hukuku, maj a nevi,  Bask , Ankara , s  ; Ç , 

Rama an: dare Hukuku Dersleri, Adalet a nlar ,  Bask , Ankara , s  ; TAN, Turgut: dare Hukuku: 
Turhan itapevi,  Bask , Ankara , s    
58 G E / KAPLAN, s. 527; G D , s. 330; Ç , dare Hukuku, , s  ; TAN, s. 345.  
59 G E / KAPLAN, s. 527; G D , s. 330; Ç , dare Hukuku, s. 245; TAN, s. 344. 
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olarak ta ir edilen kamu hi meti ise kamusal netim i imine g re ürütülen hi metlerdir60. 

Bu tan mlardan ola karak kamu hi metinin unsurlar n  şu şekilde ifade ede iliri ; kamu 
menfaatini ger ekleştirme e nelik ir faali et olmas  ve u faali etlerin kamu tü el kişileri 
ve a onun denetimi alt nda ulunan el hukuk tü el kişileri taraf ndan 
ger ekleştirilmesidir61  Anonim şirketler a s ndan TT  m  ‟te sa lan işletme konusunun 
kamu hi metine nelik olmas na ilişkin şart a s ndan faali et konular n n kamu menfaatini 
sa lamas  ve a ortak ir ihti a a evap vermesi eterli ka ul edile ilir62  Bir aşka de işle 
maddi a dan kamu hi metleri esas al nmal d r  Organik ve şekli a dan kamu hizmetleri 

tan m n n esas al nmas  hükmün kapsam n  daralta a ndan uradaki tüm şartlar 
aranmamal d r   

 irketin işletme konusunun kamu hi meti olmamas  halinde, esas s leşmede le ir 
hüküm ulunsa dahi kamu tü el kişisinin TT  m   kapsam nda temsil i g nderme imk n  
ulunmamaktad r63   TT  m   hükmü, netim kurulu ü elerinin se in etkisinin 

münhas ran genel kurula ait oldu una nelik TT  m  8 -  hükmünün ir istisnas  
oldu undan dar orumlanmal d r64  Esas s leşmede u nde ir hüküm olmas  durumunda, 
o hüküm at l ola akt r  TT  m   hükmünden de a n  sonu a ulaşmak mümkündür65. 

b. Esas özleşmede Hüküm ulunması  
 TT  m  ‟ün u gulanmas  i in gerekli ir di er şart da şirketin esas s leşmesinde 
kamu tü el kişili inin temsil edilmesine nelik hüküm ulunmas d r  Esas s leşmede 
hüküm ulunmad k a, şirketin işletme konusu kamu hi metini ger ekleştirme e nelik olsa 
dahi, TT  m   hükmüne g re kamu tü el kişisinin netim kurulunda temsili mümkün 
olma a akt r66.  

 netim kurulunda kamu tü el kişilerinin temsiline nelik hüküm, şirket 
kuruluşunda esas s leşmede er ala ile e i gi i, sonradan esas s leşmede de işiklik 
ap lmas  sureti le de konula ilir  Bu de işiklikte toplant  ve karar nisap sa lar  a dan;  
ırca, an lan de işiklik TTK m. 421/ 2 ve 367 aras nda sa lmad ndan TT  m  

                                                 
60 TAN, s. 347; G D , s. 330 
61 Ç , dare Hukuku, s  8.  
62 DEVE , s. 71.  
63 I C / EH  ÇE / VG , s. 417; E /Ç I , s. 2; DEVE , s. 71.  
64 DEVE , s. 71. 
65 I C / EH  ÇE / VG , s. 417; DEVE , s. 71. 
66 I C / EH  ÇE / VG , s. 417;  E / Ç I , s. 291. DEVE , s. 63. 
67 TTK m. 421/2:  “Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların 
sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır: 
a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar. 
b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar. 
TTK m. 421/3:  Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan 
payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır: 
a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi. 
b) İmtiyazlı pay oluşturulması. 
c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.” 
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421/168hükmünün u gulanmas  ilk olarak akla gelse de, kamu tü el kişisinin netim 
kurulunda temsili, TT  m  ‟da elirtilen hakk n üstünde ir imti a  ahşetmesinden 
dola  -  hükmü u gulanmak sureti le toplant  nisa  elirlene ektir69. Develi ise, TTK 

m. 421/2-  hükümleri aras nda sa lmamas  dola s la TT  m   hükmünün 
u gulanmas  gerekti i kanaatindedir70. 

 Anonim şirketin işletme konusundaki kamu hi metinin niteli ine g re, irden fa la 
kamu tü el kişisinin netim kurulunda a r  a r  temsiline nelik olarak esas s leşmede 
hüküm konulmuş ola ilir71.  

B.  . 334 VE  . 359/5’  I I I I 

1. Genel larak 

TT  m   ve TT  m  9  hükümlerinin her ikisi de kamu tü el kişilerinin anonim 

şirket netim kurulundaki mev udi etlerine ilişkindir  An ak iki hüküm aras nda u gulama 
alanlar  ve u gulanma koşullar  aras nda nemli farkl l klar ulunmaktad r   

TT  m  ‟ün u gulana ilmesi i in, işletme konusu kamu hi meti olan ir anonim 
şirketin varl  ve şirketin esas s leşmesinde kamu tü el kişisine temsil i ulundurma 
hakk n  veren ir hüküm ulunmas  gerekmektedir  TT  m  9 ‟de ise u şartlar 
aranmamakla irlikte pa  sahi i kamu tü el kişilerinin netim kurulu ü eli i dü enlenmiş 
oldu undan dola  pa  sahipli inden ka nakl  olarak kamu tü el kişilerinin netim 
kurulunda varl  s  konusudur72.  

TT  m  ‟ün u gulana ilmesi ama la işletme konusunun kamu hi meti olmas  
gerekti inden ahsetmiştik  An ak TT  m  9 ‟in u gulana ilmesi ama la anonim 
şirketin faali et konusunun kamu hi metine nelik olmas  gerekti ine dair ir şart 
ulunmad ndan iki madde aras ndaki ir fark da u şekilde karş m a kmaktad r73. 

ırca, işletme konusunun kamu hi meti olmas  ve esas s leşmede kamu tüzel 

kişilerinin temsiline nelik hüküm ulunmas  halinde TT  m   hükmünün, şartlar ndan 
irinin ve a her ikisinin de ulunmamas  halinde ise TT  m  9  hükmünün 

u gulana a n  elirtmiştir  TT  m  ‟ün şartlar n  sa la an a r a pa  sahi i de ulunan 

kamu tü el kişisi a s ndan ( her iki maddenin şartlar n  sa la an kamu tü el kişisi) teorik 
olarak her iki maddeden de ararlana ilmesi s  konusu iken, ü elerin netim kurulu 
taraf ndan se ilmesi kural n  ertaraf eden TT  m   hükmünün u gulanmas  daha lehe 

g rüne ilir74. 

2.  m. 334 ve  m. 359/5 Hükümler ne Göre ems le l şk n Farklılıklar 

                                                 
68 TTK m. 421/1: “Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi 
değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan 
oyların çoğunluğu ile alınır”.  
69 I C / EH  ÇE / VG , s. 417.  
70 DEVE , s. 67.  
71 I C / EH  ÇE K/ MANAVGAT, s. 419.  
72 I C / EH  ÇE / VG , s. 419; DEVE , s. 77.  
73 DEVE , s. 79.  
74 I C / EH  ÇE / VG , s. 409. 
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amu tü el kişilerinin netim kurulunda temsili ve a ü eliklerinin se imine ilişkin de 
farkl l klar s  konusudur  TT  m  9 ‟te kamu tü el kişisinin kendisi veya temsilcileri 

netim kuruluna genel kurul taraf ndan se ilmektedir  An ak TT  m  , kamu tü el 
kişisine genel kurul se imi olmaks n do rudan temsil i g nderme hakk  vermiştir  Ön elikle 
temsil inin netim kuruluna se im usulü a s ndan farkl l k ulunmaktad r75.  

Temsil i sa s  a s ndan TT  m   anlam nda a k ir ifade ulunmamaktad r  Bu 
sorunun ümü i in doktrinde n elikle ü eli in kime ait oldu una karar verilme e 
al ş lm şt r  An ak ü eli in kime ait ola a  hususunda g rüş irli i ulunmamaktad r  

r a, TT  m  hükmünün, TT  m  9  hükmüne g re el hüküm niteli inde 
ulundu undan, sade e ir temsil i s n rlamas n n ve kamu tü el kişili inin ü eli inin 
orunlu oldu u hususunun u gulanmamas n n hukuk tekni ine daha u gun düştü ü 

düşün esindedir  Temsil inin netim kurulu ü eli inin ka ulü halinde de irden fa la 
temsil inin netim kurulunda varl n n olu a lm ş ola akt r  Temsil i sa s n n s n r  
a s ndan ise, genel kurul taraf ndan se ile ek ü elerin etkinli ini ortadan kald rma a ak 
sa da olmas  gereklili i vurgulanarak, TT  m  9  hükmünün temsil i sa s na nelik 
s n rlamas n n k asen u gulana ile e ini elirtmiştir76. ahtiyar’ da r a ile a n  nde 
g rüş ildirmektedir77  Emino lu Çak r ise, TT  m  ‟te kamu tü el kişilerinin 
temsil ilerinin sorumluluklar n  dü enlemiş olmalar , temsil ilerin ü eli inin ka ulü 
se e i ledir  Aksi takdirde kamu tü el kişili inin ü eli i s  konusu olsa idi, u nde ir 
sorumluluk hükmüne aten gerek du ulma a akt  Bu nedenle netim kurulu ü eli i 
temsil i e ait olmas  se e i le, esas s leşmede hüküm olmas  ka d la irden fa la temsil i 
g nderilmesinde sak n a ulunmamaktad r78. Develi‟ e g re ise, kamu tü el kişisinin 
ü eli inin ka ulü ile irlikte, TT  m  9 ‟nin gerek esinde ETT  d nemindeki kamu tü el 
kişilerinin temsil i sa s ndaki elirsi lik ve irden fa la temsil inin ka ulü halinde menfaat 
dengesinin o ulmas  se e i le, her ne kadar TT  m   hükmü istisnai ir dü enleme olsa 
da TT  m  9 ‟nin genel mant ndan a r lmamak gerekmektedir  anun ko u unu tü el 
kişi e tan mad  etkinin orum olu ile tan narak u şekilde ir avantaj sa lanmas n n 
do ru olma a a  şeklinde g rüş ildirmiştir79  Bi e g re de, TT  m  ‟te hüküm alt na 
al nan tü el kişilerin sorumlulu una ilişkin madde, tü el kişinin temsil isinin netim kurulu 
ü eli inin ka ulünü gü lendirmektedir  Temsil inin netim kurulu ü eli inin ka ulü ise, 
irden fa la temsil i halinde temsil ilerin o  hakk , irlikte temsil hükümlerinin düşünülmesi 

mecburi etinin aş lmas  gi i sorunlar  ertaraf etti inden irden fa la temsil inin nü 
a lmaktad r  An ak, irden fa la temsil i i in mutlaka şirket esas s leşmesinde u nde ir 
hüküm ulunmas  gerekti i düşün esinde i  

                                                 
75 I C / EH  ÇE / VG , s. 409. 
76 I C / EH  ÇE / VG , s. 419. 
77 H , s. 231. 
78 E /Ç I , s. 290.  
79 DEVE , s. 74.  
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TT  m  9  ise temsil i sa s na ilişkin olarak a k ir dü enleme apm şt r  Buna 
g re; “yönetim kurulu üye sayısı ikiden fazla olan şirketlerde üyelerin tamamının aynı kamu 
tüzel kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişi 
yönetim kuruluna seçilebilir”. Bu hükümle irlikte kamu tü el kişilerinin netim kurulunda 
irden fa la koltuk sahi i olmas n nü kanunen a lm şt r  An ak irden fa la temsil i ile 

temsil edile e i durumlarda kamu tü el kişisinin de il de temsil ilerin ü eli inin s  konusu 
olmas  gerekti i doktrinde savunulmuştur80  Aksi halde kamu tü el kişili inin ü eli inin 
ka ulü halinde irden fa la temsil inin o  hakk  ve faali etlerinin nas l ola a  konusu 
elirsi  kala akt r  

 

 

 

 Ç 

Tü el kişilerin anonim şirket netim kurula ü e se ile ilmeleri  sa l  TT ‟ n n  
9  maddesi ile mümkün olmuştur  7  sa l  ETT ‟ n n  maddesine g re tü el 

kişilerin anonim şirket netim kurulu ü esi olmalar  mümkün de ildi  Tü el kişilerin 
taraf ndan se ilen temsil i ger ek kişi netim kurulu ü esi olmakta d  Tü el kişilerin 
sorumluluktan kurtulmalar n  nlemek ama la tü el kişilerin netim kurulu ü eli i ka ul 
edilmiştir   

amu tü el kişilerinin anonim şirket netim kurulu ü eli i TT  m. 334 ve TTK m. 

9‟de dü enlenmiştir  Pa  sahi i kamu tü el kişilerine TT  m  9 hükmü u gulan rken, 
işletme konusu kamu hi meti olan anonim şirketlerde temsil i ulunduran kamu tü el 
kişilerine ise TT  m   hükmü u gulanmaktad r  

  TTK m. 359/2 ETTK d nemindeki sorumlulu un kime ait oldu u ve temsil i sa s  
gi i ir ok ümsü  kalan sorunlar  ortadan kald rmak ama la, el hukuk- kamu tü el 
kişisi a r m  apmadan tü el kişilerin ü e ola a n  ve sade e ir temsil i ile kendilerini 
temsil ettirebile eklerini dü enlemiştir  An ak sonradan eklenen  f kra pa  sahi i kamu 
tü el kişilerinin netim kurulu ü eli ini eniden dü enle erek tekrar a  tart şmalar n 
nünü a m şt r  Bu tart şmalardan en nemlileri, tü el kişinin ve a temsil isinin ü e 

olabilmesi ve kamu tü el kişisinin irden fa la temsil i ile temsil edile ilmesidir  Pa  sahi i 
kamu tü el kişileri a s ndan TT  m  9  el olarak dü enlenmiş olmas ndan dola  TT  
m  9  de il TT  m  9  hükmü u gulana akt r   
 şletme konusu kamu hi meti olan anonim şirketler netim kurulunda kamu tü el 
kişilerinin temsili ise TT  m  ‟de a r  olarak dü enlenmiştir  Bu hükmün u gulana ilmesi 
i in, işletme konusunun kamu hi meti olmas  ve esas s leşmede u nde hüküm olmas  
şart  gerekmektedir  Bu hükümle netim kurulunun genel kurul taraf ndan se ilmesi kural na 
istisna getirilmek sureti le, işletme konusu kamu hi meti olan kamu tü el kişilerine, şirket 
ana s leşmesinde ü e ulundurma hakk  verilmiştir    
  
                                                 
80 I C / EH  ÇE / VG , s. 419; E / Ç I , s. 286.  
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ÖZET 

SözleĢme sırasında ve sözleĢme sonrasında rekabet yasağı kural olarak rekabet hukuku 
kurallarına aykırıdır. Ancak hukuk düzenleri piyasaya, tüketiciye ve sözleĢmenin taraflarına 
yarar sağlayan bu duruma belirli sınırlar dâhilinde izin vermiĢtir. SözleĢme sırasındaki rekabet 
yasağı tekel hakkı olarak TTK 104. maddenin ve rekabet yasağı anlaĢmasını düzenleyen TTK 
123. maddenin rekabet kurallarıyla yakın iliĢki içerisindedir. Acentelik, franchise, tek satıcılık 
ve bayilik sözleĢmesi süresince de taraflar rekabet yasağı altındadır.  

SözleĢme sonrası rekabet yasağı ise 6102 sayılı TTK‟da ilk kez düzenlenmiĢtir. TTK 
123. maddede anlaĢmanın zayıf tarafı acenteyi korumak amacıyla anlaĢmanın sınırları 
belirlenmiĢtir. Benzer özelliklere sahip franchise sözleĢmesi, tek satıcılık sözleĢmesi ve 

bayilik sözleĢmesi açısından da aynı amaçla TTK m. 123 hükmünün kıyasen uygulanması 
mümkündür. 

Acentelik, franchise, tek satıcılık ve bayilik sözleĢmelerinin, sanayi devrimi sonrası 
artan üretim fazlalığı nedeniyle ortaya çıkmıĢtır. Ortaya çıkan üretim fazlalığı, anılan bu 
sözleĢme türleriyle faklı ülkelere ulaĢtırılmıĢtır. Bu nedenle acentelik, franchise, tek satıcılık 
ve bayilik sözleĢmelerinin genellikle bir tarafının milletlerarası unsurlu olması nedeniyle 
uygulanacak hukukun belirlenmesi gerekmektedir.  

SözleĢmelerin milletlerarası unsurlu olup olmadığının tespiti sübjektif veya objektif 
yöntemler kullanılmak suretiyle yapılabilir. Objektif yönteme göre milletlerarası unsurlu 
sözleĢme, sözleĢmeden çıkarılabilecek irtibat noktaları itibariyle, mahkemece tespitine gerek 

kalmadan bir veya birden fazla ülke ile bağlantılı sözleĢmedir. Subjektif yönteme göre 
milletlerarası sözleĢme ise, tarafların irade özerkliği çerçevesinde belirledikleri, sözleĢmeden 
çıkarılabilecek irtibat noktalarının mahkeme tarafından tespit edilmesinden sonra bir veya 

birden fazla ülke ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan sözleĢmelerdir. Yabancılık unsuru; 
sözleĢmenin taraflarının iĢyerlerinin farklı ülkelerde bulunması, sözleĢmenin yapıldığı yerin 
ve tarafların vatandaĢlıklarının yabancılık unsuru taĢıması Ģeklinde ortaya çıkabilir. 
Yabancılık unsurunun sözleĢmenin sona ermesinden sonra da ortaya çıkması mümkündür.  
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Türk hukukunda milletlerarası unsurlu sözleĢmeler ile yabancı unsurlu sözleĢmeler aynı 
anlamda kullanılmıĢtır.  

Rekabet yasağı anlaĢması, her iki tarafa borç yükleyen bir sözleĢme niteliğindedir. Bu 
nedenle uygulanacak hukukun tespiti, sözleĢmeden doğan borç iliĢkilerinde yetkili hukuku 
belirleyen MÖHUK m. 24‟e göre belirlenecektir. Uygulanacak hukukun tespitinde, öncelikle 
tarafların bu konudaki açık veya örtülü irade beyanları ile belirledikleri hukukun, taraflar 
arasındaki uyuĢmazlıkta uygulanabilirliği incelenecektir. Çünkü MÖHUK m. 24/1 hükmü 
taraflara uygulanacak hukukun seçiminde, irade serbestisi imkânı vermiĢtir.  MÖHUK m. 24 

hükmü taraflara, uygulanacak hukukun seçiminde herhangi bir sınırlama öngörmemiĢ, 
tarafların basiretli tacir olması varsayımına dayanarak, kendi haklarını en iyi Ģekilde 
koruyacak hukuku seçeceklerini farz etmiĢtir. Ancak karĢılaĢtırmalı hukukta, taraflar seçilen 
hukuk düzenleri açısından çeĢitli sınırlandırmalara tabi tutulabilir.                                                                                                                                                                                                                                                         

Taraflar arasında rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukukun seçimine yönelik 
açık veya örtülü bir beyan olmadığı durumlarda uygulanacak hukukun tespiti gerekmektedir. 

MÖHUK m. 24/4 hükmüne göre tarafların hukuk seçiminde bulunmamaları halinde 
uygulanacak hukuk, sözleĢme ile en sıkı iliĢki içinde bulunan devletin hukukudur.  Objektif 
bağlama kuralı, MÖHUK m. 24/4 hükmü için, sözleĢme ile en sıkı iliĢki içinde olan devletin 
hukuku olarak belirlenmiĢtir. 
Anahtar Kelimeler:  Rekabet yasağı anlaĢması, Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku, 

Acentelik sözleĢmesi, Franchise sözleĢmesi, Tek satıcılık sözleĢmesi  

 

ABSTRACT 

Contract terms regarding non-competition obligations, during or after expiry of a contract, are 

in principle not permissible under the competition law. Nevertheless, certain jurisdictions 

provide exemptions to such prohibition to the extent that it is beneficial for the market, 

consumer and the contracting parties. Article 104 of the TCC on monopolies and Article 123 

of the TCC on non-competition agreements are closely related with non-competition during 

contract period. The contracting parties are also under the non-competition obligation during 

terms of agency, franchise, exclusive distributorship and dealership agreements. Non-

competition after expiry of a contract term is first regulated under the TCC (Law no. 6102). 

Article 123 of the TCC set forth the limits of non-competition obligation in order to protect 

the weak party, the agent. Article 123 can be applied mutatis mutandis on the similar 

agreements such as franchise, exclusive distributorship and dealership. 

It has emerged due to the increased production surplus of agency, franchise exclusive 

distributorship and distributorship agreements after the industrial revolution. The resulting 

excess production was transferred to different countries with these contract types. For this 

reason, it is necessary to determine the applicable law, since one side of the agency, franchise, 

exclusive distributorship and distributorship agreements is generally international. The 

determination of whether the contracts have an international element can be made by using 
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subjective or objective methods. According to the objective method, a contract with an 

international element is a contract with one or more countries, without the need for a court 

determination, in terms of contact points that can be excluded from the contract. According to 

the subjective method, international contracts that are determined by the parties within the 

framework of autonomy of will, and that are found to be related to one or more countries after 

the court determines the contact points that can be removed from the contract. Foreign 

element; It may occur that the workplaces of the parties to the contract are located in different 

countries, the place where the contract is made and the citizenship of the parties have foreign 

elements. It is possible for the foreign element to emerge after the termination of the contract. 

In Turkish law, contracts with international elements and contracts with foreign elements are 

used in the same means. 

A non-compete agreement is a contract that imposes obligations on both parties. For 

this reason, the determination of the law to be applied will be determined according to article 

24 of  International Private and Procedural Law, which determines the competent law in 

contractual debt relations. In determining the law to be applied, first of all, the applicability of 

the law determined by the parties' express or implicit declarations of will on this issue in the 

dispute between the parties will be examined. Because the provision of article 24/1 of 

International Private and Procedural Law has given the parties freedom of will in the choice 

of the law to be applied. Article 24 of International Private and Procedural Law did not 

provide for any restrictions on the choice of the applicable law to the parties, and assumed 

that they would choose the law that would best protect their rights, based on the assumption 

that the parties are prudent merchants. However, in comparative law, the parties may be 

subject to various limitations in terms of the chosen legal order.  

In cases where there is no explicit or implicit declaration regarding the choice of law 

to be applied to the non-compete agreement between the parties, the applicable law must be 

determined. According to article 24/4 of International Private and Procedural Law, if the 

parties do not choose a law, the law to be applied is the law of the state that has the most close 

relationship with the contract. The objective binding rule has been determined as the law of 

the state that has the most close relationship with the contract, for the clause 24/4 of the 

International Private and Procedural Law. 

Keywords : Non-competition agreement, International Private and Procedural Law, Agency 

agreement , Franchise agreement, Exclusive distributorship agreement 

 

I) GĠRĠġ 

Acentelik, franchise, tek satıcılık ve bayilik sözleĢmelerinin, sanayi devrimi sonrası artan 
üretim fazlalığı nedeniyle ortaya çıkmıĢtır. Ortaya çıkan üretim fazlalığı, anılan bu sözleĢme 
türleriyle faklı ülkelere ulaĢtırılmıĢtır. Bu nedenle acentelik, franchise, tek satıcılık ve bayilik 

sözleĢmelerinin genellikle bir tarafının milletlerarası unsurlu olması nedeniyle uygulanacak 
hukukun belirlenmesi gerekmektedir.  
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 SözleĢmelerin milletlerarası unsurlu olup olmadığının tespiti sübjektif veya objektif 
yöntemler kullanılmak suretiyle yapılabilir. Objektif yönteme göre milletlerarası unsurlu 
sözleĢme, sözleĢmeden çıkarılabilecek irtibat noktaları itibariyle, mahkemece tespitine gerek 
kalmadan bir veya birden fazla ülke ile bağlantılı sözleĢmedir1. Subjektif yönteme göre 
milletlerarası sözleĢme ise, tarafların irade özerkliği çerçevesinde belirledikleri, sözleĢmeden 
çıkarılabilecek irtibat noktalarının mahkeme tarafından tespit edilmesinden sonra bir veya 
birden fazla ülke ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan sözleĢmelerdir2.  

MÖHUK m. 1 “Yabancılık unsuru taĢıyan özel hukuka iliĢkin iĢlem ve iliĢkilerde 
uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması 
ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiĢtir.” Ģeklinde hüküm kurmak suretiyle yabancılık unsuru 
taĢıyan sözleĢmelerden bahsetmiĢtir. Yabancılık unsuru; sözleĢmenin taraflarının iĢyerlerinin 
farklı ülkelerde bulunması, sözleĢmenin yapıldığı yerin ve tarafların vatandaĢlıklarının 
yabancılık unsuru taĢıması Ģeklinde ortaya çıkabilir. Yabancılık unsurunun sözleĢmenin sona 
ermesinden sonra da ortaya çıkması mümkündür.  Türk hukukunda milletlerarası unsurlu 
sözleĢmeler ile yabancı unsurlu sözleĢmeler aynı anlamda kullanılmıĢtır.     Rekabet yasağı 
anlaĢması, her iki tarafa borç yükleyen bir sözleĢme niteliğindedir. Bu nedenle uygulanacak 
hukukun tespiti, sözleĢmeden doğan borç iliĢkilerinde yetkili hukuku belirleyen MÖHUK m. 
24‟e göre belirlenecektir.                                                                                                                                                                                                                           

 Uygulanacak hukukun tespitinde, öncelikle tarafların bu konudaki açık veya örtülü 
irade beyanları ile belirledikleri hukukun, taraflar arasındaki uyuĢmazlıkta uygulanabilirliği 
incelenecektir. Çünkü MÖHUK m. 24/1 hükmü taraflara uygulanacak hukukun seçiminde, 
irade serbestisi imkânı vermiĢtir3.  MÖHUK m. 24 hükmü taraflara, uygulanacak hukukun 
seçiminde herhangi bir sınırlama öngörmemiĢ, tarafların basiretli tacir olması varsayımına 
dayanarak, kendi haklarını en iyi Ģekilde koruyacak hukuku seçeceklerini farz etmiĢtir4. 

Ancak karĢılaĢtırmalı hukukta, taraflar seçilen hukuk düzenleri açısından çeĢitli 
sınırlandırmalara tabi tutulabilir5. 

Taraflar arasında rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukukun seçimine yönelik 
açık veya örtülü bir beyan olmadığı durumlarda uygulanacak hukukun tespiti gerekmektedir6. 

MÖHUK m. 24/4 hükmüne göre tarafların hukuk seçiminde bulunmamaları halinde 
uygulanacak hukuk, sözleĢme ile en sıkı iliĢki içinde bulunan devletin hukukudur.  Objektif 
bağlama kuralı, MÖHUK m. 24/4 hükmü için, sözleĢme ile en sıkı iliĢki içinde olan devletin 
hukuku olarak belirlenmiĢtir7.  

                                                 
1 ALĠBABA, A;  Milletlerarası Unsurlu SözleĢmelerde Hukuk Seçimi ve Sınırlandırılması, Ankara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi,  2005  Ankara, s, 6. 
2 ALĠBABA, s. 7. 
3 NOMER, E; Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayıncılık, 2015 Ġstanbul, s. 314. 
4 ÇELĠKEL, A/ ERDEM, B.; Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayıncılık 2014, s. 345.  
5 DOĞAN , s. 363.  
6 NOMER, s. 323. 
7 ÇELĠKEL/ERDEM, s. 346. 
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Acentelik, franchise, tek satıcılık ve bayilik sözleĢmelerinde de öncelikle rekabet 
yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukukun taraflarca belirlenmesi hali incelenmeye çalıĢılacak, 
daha sonra uygulanacak hukuku tarafların belirlememesi hali incelenecektir.  
 

II) REKABET YASAĞI ANLAġMASINA UYGULANACAK HUKUKU 
TARAFLARIN BELĠRLEMESĠ HALĠNDE (SUBJEKTĠF BAĞLAMA 
KURALI)  

A- Ġrade Serbestisi 

Milletlerarası özel hukukun amacı, hukukî iliĢkiye uygulanacak en uygun hukuku 
bulmaya çalıĢarak adaleti sağlamaktır. Bu nedenle tarafların kendi menfaatlerine en uygun 
hukuku kendilerinin seçeceği düĢüncesi ile taraflara bu konuda irade serbestisi tanınmak 
suretiyle uygulanacak hukuku belirlemelerine izin verilmiĢtir8.   Ayrıca milletlerarası nitelik 
taĢıyan ticari iliĢkilerde, tarafların uygulanacak hukuku belirleyip önceden bilmesi, rekabet 

yasağı anlaĢmasının devamında, anlaĢmadan doğan yükümlülükleri yerine getirmemeleri 
halinde yaptırımları bilmelerini ve ona göre davranmalarını sağlayacaktır9. Sübjektif bağlama 
kuralına göre uygulanacak hukukun belirlenmesi; tarafların, doğacak sonuçları öngörmesini 
sağlayacağından, uyuĢmazlıkların bir kısmını engelleyici özellik taĢıyabilir10. 

Taraf iradesi, uygulanacak hukukun belirlenmesi açısından sübjektif bir bağlama 
kuralıdır11. Tarafların uygulanacak hukuku belirledikleri anlaĢma, tarafların karĢılıklı hak ve 
yükümlülüklerini düzenleyen rekabet yasağı anlaĢmasından farklı bir niteliğe sahiptir12.  

Çünkü milletlerarası özel hukukta taraflara tanınan irade serbestisi, bir hukuk düzeni ile 
bağlantısını kopararak, tamamen baĢka bir hukuk düzenin kurallarına bağlı olmasına neden 
olur. Maddi hukuktaki gibi emredici kuralların aksini kararlaĢtıramama Ģeklindeki sözleĢme 
serbestisini sınırlandıran haller, milletlerarası özel hukukta bir sınırlama sebebi teĢkil 
etmemektedir13. Hukuk seçiminden sonra, seçilen hukukun emredici kuralları 
uygulanacaktır14. Ayrıca geçersizlik sebebi, uygulanacak hukukun seçimi anlaĢmasını 
kapsamadığı durumlarda, maddi hukuka ait rekabet yasağı anlaĢmasının geçerliliği ya da 
geçersizliği, hukuk seçimi anlaĢmasına etki etmez. Hukuk seçimi anlaĢmasının yanılma, 
aldatma veya korkutma durumlarında iptali de seçilen hukuka göre belirlenecektir15. 

 Acentelik, franchise, tek satıcılık ve bayilik sözleĢmelerinde, sözleĢme sonrası rekabet 
yasağı ve uygulanacak hukuk, genellikle sözleĢmede genel iĢlem Ģartları içerisinde yer 
                                                 
8 DEMĠRKOL,B;  Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 24. Maddesi Çerçevesinde 
SözleĢmeye Uygulanacak Hukuk , Vedat Kitapçılık, 2014 Ankara, s. 12.  
9 DOĞAN,  s. 359, GÜNER,C; Milletlerarası Unsurlu Acente İlişkisine Uygulanacak Hukuk, Adalet Yayınevi, 
2014 Ankara,  s. 112 
10 GÜNER, s. 113. 
11 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 288. 
12 NOMER, s. 316. 
13 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 291. 
14AYGÜL, M,  Avrupa Topluluklarında Akitten Doğan Borç ĠliĢkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma 
SözleĢmesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 3-4,  s. 232, 
15 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 297. 
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almaktadır. Bunların geçerliliği acentenin, franchise alanın, tek satıcının ve bayinin bilgisi 
olduğuna dair bir kaydın olmasına bağlıdır16. 

B- Uygulanacak Hukukun Seçiminin YapılıĢ ġekli  

5718 sayılı yeni MÖHUK döneminde taraflar hukuk seçimini açıkça 
belirleyebilecekleri gibi üstü kapalı- zımni olarak da belirleyebilirler. 2675 sayılı eski kanun 
döneminde hukuk seçimi sadece açık olarak belirlenebilirken yeni kanun döneminde zımnen 
hukuk seçimine de sonuç bağlanmıĢtır17. Öncelikle açık irade beyanıyla hukuk seçimi 
incelendikten sonra, zımni irade beyanıyla hukuk seçimi incelenmeye çalıĢılacaktır. 

1- Açık Ġrade Beyanı ile Hukuk Seçimi  

Açık irade beyanı ile hukuk seçimi, tarafların yoruma, tereddüde mahâl bırakmayacak 
Ģekilde açık ve net olarak uygulanacak hukukun belirlemesini ifade eder18. Açık irade beyanı 
ile yapılan hukuk seçimi, ayrı bir sözleĢme Ģeklinde yapılabileceği gibi, acentelik, franchise, 

tek satıcılık ve bayilik sözleĢmesi içerisinde bir madde Ģeklinde de yapılabilir. Ayrıca rekabet 
yasağı anlaĢması içeriğine koyulacak bir hüküm ile veya ihtilaftan sonra davanın görüldüğü 
mahkeme huzurunda belirlemek Ģeklinde de yapılabilir19. Açık hukuk seçiminin 
yorumlanmasına ihtiyacı duyulursa, belirlenen hukuk seçimin yorumlanması lex fori‟ye20 göre 
yapılır21. Ancak lex fori‟ye göre yorumlama yapılırken, milletlerarası özel hukuka iliĢkin 
yorum ilkeleri göz önüne alınmalıdır22. 

Hukuk seçiminin açık bir Ģekilde yapılması, herhangi bir Ģekil düzenlemesi ile ilgili 

olmayıp, irade beyanlarının açık bir Ģekilde yapılması anlamına gelmektedir23. Bu nedenle 

uygulanacak hukukun seçiminin yazılı veya baĢka bir Ģekilde yapılması gerektiği gibi bir 
anlam çıkarılamaz.  

Tarafların uygulanacak hukuku araĢtırarak ve dikkatli bir Ģekilde seçmeleri 
gerekmektedir24. Çünkü MÖHUK m. 32/1 hükmü “Sözleşmeden doğan ilişkinin veya bir 
hükmünün varlığı ve maddi geçerliliği, sözleşmenin geçerli olması halinde hangi hukuk 
uygulanacaksa o hukuka tabidir.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Bu nedenle rekabet yasağı 
anlaĢmasının geçersizliği, geçersizliğe bağlanan sonuç ve yaptırımlar açısından seçilen 
hukukun kurallarının uygulanacak olması önem taĢımaktadır.  

                                                 
16 NOMER, s. 316 
17 ÖZDEMĠR KOCASAKAL, H; SözleĢmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti ve 
Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 
Cilt 30, Sayı 1-2, 2010, s. 28. 
18 ÖZDEMĠR KOCASAKAL, SözleĢmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti s. 29. 
19 DOĞAN ,  s. 361. 
20 Lex Fori; özel hukuk kökenli uyuĢmazlıklarda, mahkemenin kendi ülkesine ait usul kurallarını uygulamasıdır. 
DOĞAN , s. 25 
21 NOMER,  s. 317 
22 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 322. 
23 DEMĠRKOL, s. 109.  
24 ÖZDEMĠR KOCASAKAL, SözleĢmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti s. 30.  
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Taraflar, rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukuku MÖHUK m. 24/2‟ye göre, 
kısmi olarak da belirlemeleri mümkündür. Bu durumda anlaĢmayı kendi menfaatlerine uygun 
kriterlere göre bölümlere ayırıp, belirledikleri bölümler açısından farklı hukuk kurallarının 
uygulanmasını belirleyebilir25. Ancak kısmi hukuk seçimi önemli problemler yaratacağı 
düĢüncesiyle nadir tercih edilen bir durumdur26. Kısmi hukuk seçiminin varlığının kabul 
edilebilmesi, açık bir Ģekilde yapılmasına bağlıdır. Yorum yoluyla kısmi hukuk seçimin 
varlığı tespit edilemez27. 

2- Zımnî Ġrade Beyanı ile Hukuk Seçimi  

Tarafların uygulanacak hukuku açıkça seçmemeleri durumunda uygulanacak hukukun 
belirlenmesi, yorum yoluyla yapılabiliyorsa zımni irade beyanı ile hukuk seçimi söz konusu 
olmaktadır28. Burada önemli olan husus tarafların uygulanacak hukukun belirlenmesi 
anlamında, örtülü de olsa bir irade uyuĢması mevcut olmasıdır29. MÖHUK m. 24‟te de 
belirtildiği gibi “sözleĢmenin hükümlerinden veya hâlin Ģartlarından tereddüde yer 
vermeyecek biçimde anlaĢılabilen” bir hukuk seçimi söz konusu olduğu zaman örtülü hukuk 
seçimin varlığından bahsedilebilecektir30. 

Zımni irade beyanı ile uygulanacak hukukun belirlenmesi sözleĢmedeki hükümlere, 
halin Ģartlarına, somut olayın özelliklerine göre yapılmaktadır. Somut olayın Ģartları 
incelenmek suretiyle zımni irade beyanının bulunabileceğine yönelik bazı ölçütler 
belirlenmiĢtir. Bunlardan bazıları, oluĢan uyuĢmazlık hakkında yetkili mahkemenin tespiti, 
tarafların yargılama esnasındaki davranıĢları, rekabet yasağı anlaĢmasının belli bir hukuka 
göre kaleme alınmıĢ olması, sözleĢmenin dili, belirli bir ülke hukuka göre geçerli sayılan 
genel iĢlem Ģartlarının rekabet yasağı anlaĢmasında varlığı, tarafların vatandaĢlıkları, 
tazminatın ödeneceği para birimidir31. Tüm bu ölçütler genellikle tek baĢına uygulanacak 
hukukun seçiminde yeterli olmaz. Ancak somut olayın Ģartlarına göre bu ölçütlerden birkaçı 
birlikte değerlendirilerek uygulanacak hukukun zımni irade beyanıyla belirlenmiĢ olduğu 
sonucuna varılabilir. Hâkim tüm bu ölçütleri titizlikle değerlendirmek ve incelemek suretiyle 
Ģüpheye ve tereddüde yer kalmayacak Ģekilde tarafların zımni olarak seçmiĢ oldukları hukuku 
belirlemelidir32. Tarafların zımni irade beyanıyla uygulanacak hukuku belirlemelerinin tespiti 
lex fori‟ye göre yapılmaktadır33. 

                                                 
25 ÖZDEMĠR KOCASAKAL, SözleĢmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti s. 41.  
26 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 301. 
27 NOMER, s. 321. 
28 DOĞAN , s. 361 
29 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 322 
30 BAYATA CANYAġ, A,  Roma I Tüzüğü ile Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 

Uyarınca SözleĢmeden Doğan Borç ĠliĢkilerinde Örtülü Hukuk Seçimi, Hacettepe Hukuk Fakütesi Dergisi, Cilt 

1, Sayı 1, s.116. 
31 DOĞAN , s. 362; DEMĠR GÖKYAYLA, s. 324-347.  
32 DEMĠRKOL,  s. 147.  
33 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 324.  
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C- Hukuk Seçiminin Sınırları  

MÖHUK m. 24‟te hukuk seçiminde irade özerliği esas alınarak herhangi bir sınırlama 
öngörülmemesine karĢın, bu konudaki irade özerkliğe bazı sınırlandırmalar tanımanın, irade 
özerliği ilkesinin amacını bozmayacağı yönünde görüĢler ileri sürülmüĢtür34.  

Nitekim Roma I Tüzüğü  m. 3/3‟e göre sözleĢme yabancılık unsuru içermiyorsa, 
taraflarca sözleĢmeye uygulanacak hukukun kararlaĢtırılması, o ülkenin emredici kurallarının 
uygulanmasına engel olmayacaktır35. Tüzükteki bu hükmün amacı, tarafların bağlantılı 
bulundukları devletin emredici hukuk kurallarından kaçmak amacıyla hukuk seçimi yapmak 
suretiyle, kanuna karĢı hilede bulunmalarını önlemektir36. Tarafların hukuk seçimine, 
seçilebilecek hukuk düzenleri ve sözleĢmelerin niteliği açısından çeĢitli sınırlamaların varlığı 
görülmektedir37. Ancak tarafların uygulanacak hukuku seçimine iliĢkin irade beyanlarına 
yönelik herhangi bir sınırlama getirilmemesine yönelik görüĢler de artıĢ bulunduğu da 
söylenebilir38. Hukuk seçiminin seçilen hukuk bakımından sınırlandırılması; seçilen hukukun 
niteliği açısından, seçilen hukukla sözleĢme arasında bağlantı Ģartı aranması açısından ve 
seçilen hukukun yürürlükte olan bir hukuk olması açısından sınırlandırılması Ģeklinde 
olabilir39. Hukuk seçiminin sözleĢmenin niteliği bakımından sınırlandırılması ise; hangi 
sözleĢmeler açısından hukuk seçiminin mümkün olduğu yönündeki sınırlamalardır40. 

1- Hukuk Seçiminin Seçilen Hukuk Bakımından Sınırlandırılması 

a) Seçilen Hukuk Ġle SözleĢme Arasında Bağlantı ġartının Ġncelenmesi 

Seçilen hukuk ile sözleĢme arasında bir bağlantı olması gerektiği hususu MÖHUK m. 
24‟de düzenlenmemiĢtir. Böyle bir Ģartın aranıp aranmayacağı hususu doktrinde tartıĢmalıdır. 
Seçilen hukuk ile sözleĢme arasında bağlantı aramayan görüĢe göre; bağlantı Ģartının 
aranması halinde bu hususun kanun tarafından düzenlenmiĢ olması gerekmektedir41. Kanunda 

düzenlenmeyen bu hususun yokluğu halinde sözleĢmenin geçersizliğinin kabulü, irade 
özerkliği ilkesini engellemektedir42. Bu nedenle dürüstlük kuralı çerçevesinde tarafların kendi 
menfaatlerine uygun hukuku serbestçe kararlaĢtırabilmeleri mümkündür43. 

Seçilen hukuk ile sözleĢme arasında bir bağlantının varlığını arayan görüĢe göre ise; 
tarafların en sıkı iliĢkili hukukun emredici kurallarından kaçınmak amacıyla, sözleĢme ile 
herhangi bir bağlantısı olmayan bir hukukun seçilmesi kanuna karĢı hile olarak kabul 

                                                 
34 GÜNER, 2014, s. 115, BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 56;  DOĞAN , s. 363. 
35 AYGÜL, 2001, s. 236 
36 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 56 
37 DOĞAN , s. 364. 
38 GÜNER, s. 115. 
39 ALĠBABA, s. 189-192 
40 GÜNER, s. 117. 
41 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 56 
42 NOMER, s. 315 
43 DOĞAN , s. 364 
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edilebileceğinden, bu durum engellenmelidir44. Bu nedenle sözleĢme ile seçilen hukuk 
arasında bir bağlantı olmalıdır. Ayrıca tarafların sözleĢmeye uygulanacak hukuku seçmekte 
serbest oldukları ancak; seçilen ülke hukukun uygulanabilmesi için tarafların bu hukuku 
seçiminde tanınmaya değer menfaatinin olması gerektiği yönünde de bir görüĢ 
bulunmaktadır45. Ancak bu görüĢ de menfaat kavramının soyut ve sınırlarının tespiti zor bir 
kavram olması nedeniyle eleĢtirilmektedir. Tarafımıza göre de MÖHUK‟ da bu yönde 
herhangi bir sınırlama bulunmadığından ve tarafların sözleĢmeye uygulanacak hukuku 
seçimindeki iade özerkliği ilkesi korunması gerektiğinden herhangi bir bağlantı Ģartı 
aranmamalıdır. 

b) Seçilen Hukukun Niteliği Açısından Sınırlandırılmanın Ġncelenmesi  

SözleĢmeye uygulanacak hukuk olarak, bir devletin kanunları belirlenebilir46. Bu 

durumda taraflar anlaĢarak kendilerine en uygun hukuku seçmektedirler. Tarafların 
sözleĢmeye uygulanacak hukuk yerine uluslararası ticari örf ve adet (lex mercatoria) gibi 

düzenlemelerin uygulanmasını kararlaĢtırıp kararlaĢtıramayacağı hususu değerlendirilmelidir.  
SözleĢmeye uygulanacak hukuk olarak bir ülkenin hukuk düzeninin seçilmesi 

gerektiğini savunan görüĢe, lex mercatoria’nın uygulanması hukuk denetimi olmayan 

kuralların uygulanması anlamına geleceğinden, adaletsizlik ve ayrıcalık gibi sakıncalar 
doğurabilir47.  Ayrıca milletlerarası özel hukukun amacı, ihtilafın maddi çözümü açısından 
uygulanacak hukukun tespiti olduğundan, taraflarca lex mercatoria‟nın seçilmiĢ olması 
mahkemece verilecek kararın hukuki dayanağını oluĢturamaz48. 

 MÖHUK m. 24/1‟ hükmünü lafzi olarak yorumladığımızda sözleĢmeden doğan borç 
iliĢkileri tarafların seçtikleri “kanuna” tabi oldukları yönünde hüküm kurulduğundan, 
sözleĢmeye uygulanacak hukuk olarak taraflarca sadece belirli bir ülkenin hukuk sistemi 
seçilebileceği yönünde anlaĢılabilir49.  Bu nedenle tarafların sözleĢme statüsü olarak lex 

mercatoria’yı seçmiĢ oldukları durumlarda, bu seçim bir anlam ifade etmeyecek ve 
uygulanacak hukuk, sübjektif veya objektif bağlama kurallarına göre belirlenecektir50.  

SözleĢme uygulanacak hukuk bakımından yürürlükte olmayan bir hukukun seçilip 
seçilmeyeceği hususu değerlendirildiğinde, yürürlükte olmayan hukuk kurallarının, hukuk 
kuralı niteliği sona erdiğinden uygulanacak hukuk olarak belirlenmesi mümkün değildir. 
Ancak taraflar, bu hükümleri, sözleĢme hükmü olarak sözleĢmeye ekleyebilir51. 

                                                 
44 GÜNER, s. 120. 
45 DOĞAN, s. 364. 
46 GÜNER, s. 125. 
47 GÜNER, s. 132. 
48 DOĞAN , s. 366. 
49 ALĠBABA, s. 190. 
50 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 56 
51 ALĠBABA, s. 192. 
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2- Hukuk Seçiminin SözleĢmenin Niteliği Bakımından Sınırlandırılması  

Tarafların uygulanacak hukuku seçebilmeleri için, sözleĢmenin milletlerarası nitelik 
taĢıması gerekmektedir52. Bu husus MÖHUK m. 1‟de de ifade edilmiĢtir. Ayrıca taraflar 
hukuk seçimini, sözleĢmeden doğan borç iliĢkileri söz konusu olduğunda yapabilmektedir53. 

Rekabet yasağı anlaĢması, her iki tarafa borç yükleyen sözleĢme niteliğindedir54. Bu 

nedenle milletlerarası nitelik taĢıyan acentelik, franchise, tek satıcılık ve bayilik sözleĢmeleri 
sonrası acenteye, franchise alana, tek satıcıya ve bayie rekabet etmeme yükümlülüğü 
yükleyen, buna karĢılık tazminat hakkı veren rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukuk, 
taraflarca belirlenebilir. 

 

D- Uygulanacak Hukukun Seçiminin Yapılma Zamanı  
 

Hukuk seçiminin yapılma zamanı ile ilgili olarak herhangi bir sınırlama 
bulunmamaktadır55. Taraflar rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukukun seçimini 
istedikleri zaman yapabilme hakkına sahiptirler56. Nitekim MÖHUK m. 24/3 hükmünde de 
“Hukuk seçimi taraflarca her zaman yapılabilir veya değiştirilebilir. Sözleşmenin 
kurulmasından sonraki hukuk seçimi, üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, geriye 
etkili olarak geçerlidir” Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

Taraflar uygulanacak hukuku, genellikle rekabet yasağı anlaĢmasının yapılması 
esnasında belirlemekle birlikte, yargılama sırasında dahi belirlemelerine engel yoktur57.  

Taraflara, uygulanacak hukukun seçimi zamanı açısından, rekabet yasağı anlaĢmasının 
kurulma anına kadar herhangi bir kısıtlama öngörülmemiĢken, rekabet yasağı anlaĢmasının 
kurulmasından sonra üçüncü kiĢilerin hakları doğrultusunda sınırlamalar getirmiĢtir58. 

Taraflara bu Ģekilde bir sınırlandırma getirilmesinin amacı, taraflar arasında hüküm ve sonuç 
doğuracak olan rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukukun belirlenmesi esnasında, 
herhangi bir söz hakkı olmayan ancak rekabet yasağı anlaĢması ile belirli hak ve borçlara 
sahip üçüncü kiĢilerin haklarının, uygulanacak hukukun seçiminden etkilenmemesidir59. 

Uygulanacak hukukun belirlenmesi rekabet yasağı anlaĢmasının yapılmasından sonra 
yapılması durumunda, rekabet yasağı anlaĢmasının kurulmasını da kapsayacak Ģekilde 
geçmiĢe yönelik etki doğurur60.  

                                                 
52 DOĞAN , s. 365. 
53 GÜNER, s. 118. 
54 CAN, O;  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Acentelikte Rekabet Yasağı AnlaĢması , Turhan Yayınevi, 
2011 Ankara, s. 99. 
55 NOMER,  s. 321. 
56 DOĞAN , s. 367. 
57 NOMER, s. 312 
58 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 78. 
59 DOĞAN , 2015, s. 367 
60 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 78. 
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 Hukuk seçimi, sonradan taraflarca açıkça veya örtülü olarak değiĢtirilebilir61. Hukuk 

seçiminin değiĢtirilmesi durumunda ise, tarafların iradesine uygun olarak sözleĢmenin 
kurulduğu andan itibaren uygulanacak Ģekilde, geriye etkili olur62. Çünkü rekabet yasağı 
anlaĢmasının farklı bölümlerinin farklı hukuklara tabi olması taraflara bir fayda 
sağlamamaktadır. Ancak hukuk seçiminin ileriye etkili (ex nunc) Ģekilde yapılması da 
taraflarca kararlaĢtırılabilir63. Uygulanacak hukukun seçimin sonradan değiĢmesi durumunda 
da üçüncü kiĢilerin hakları saklıdır ve korunmalıdır64. 

  

E- Hukuk Seçiminin Tabi Olduğu ġekil  
 

 TTK m. 123 hükmü rekabet yasağı anlaĢmasının yazılı olarak yapılması öngörmüĢtür. 
MÖHUK m.7‟ de “Hukuki işlemler, yapıldıkları ülke hukukunun veya o hukuki işlemin esası 
hakkında yetkili olan hukukun maddi hukuk hükümlerinin öngördüğü şekle uygun olarak 
yapılır” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

 Nomer‟e göre; uygulanacak hukukun seçimine yönelik sözleĢme kural olarak esasa 

iliĢkin anlaĢmanın tabi olduğu Ģekilden bağımsız olarak ve herhangi bir Ģekil Ģartına bağlı 
olmadan değerlendirilmelidir65. Bu nedenle rekabet yasağı anlaĢmasının yazılı olarak 
yapılmadığı durumlarda, anlaĢmanın geçersiz olarak kabul edilmesi, uygulanacak hukuk 

seçimi sözleĢmesinin geçerliliğine yönelik herhangi bir etkiye sahip değildir.  
MÖHUK m. 24 hükmü uygulanacak hukukun seçime yönelik herhangi bir özel Ģart 

öngörmediğinden dolayı, BK m. 12/1‟e göre hukuk seçimi sözleĢmesi herhangi bir Ģekil 
Ģartına tabi değildir66. Ancak uygulamada genellikle rekabet yasağı anlaĢması içerisinde bir 
madde hükmü olarak düzenlenmektedir. 
 

F- Hukuk Seçiminin Geçerliliğinin Tespitinde Uygulanacak Hukuk 

 

Rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukukun seçimi, tarafların karĢılıklı ve 
birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleĢmektedir. Uygulanacak hukukun seçimi ayrı bir 
sözleĢme Ģeklinde olabileceği gibi, rekabet yasağı anlaĢmasının içerisine bu konuda bir 
hüküm koymak Ģeklinde de gerçekleĢebilir. 

Rekabet yasağı anlaĢması ve hukuk seçimi anlaĢması olmak üzere birbirinden 
bağımsız iki sözleĢme bulunmaktadır. Her iki sözleĢmenin de bağımsız nitelik taĢıması, 
geçerlilik bakımından rekabet yasağı anlaĢması ile hukuk seçimi sözleĢmesini birbirinden 
ayırır67.  Bu nedenle temel sözleĢme olan rekabet yasağı anlaĢmasındaki bir geçersizlik 

                                                 
61 GÜNER, s. 141. 
62 NOMER, s. 321. 
63 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 352. 
64 DEMĠRKOL, s. 158. 
65 NOMER, s. 320. 
66 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 348. 
67 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 294. 
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sebebi, hukuk seçimi sözleĢmesinin de geçersizliğine sebep olmaz68. SözleĢmenin geçerliliği, 
maddi geçerlilik ve Ģekli geçerlilik olarak incelenebilir. 

ġekli geçerlilik açısından incelediğimizde, rekabet yasağı anlaĢması ile hukuk seçimi 
sözleĢmesinin geçerliliği birbirinden bağımsızdır69. Rekabet yasağı anlaĢmasının, TTK 
m.123‟e göre yazılı olarak yapılması geçerlilik Ģartı olmasına rağmen, MÖHUK m. 24 
uygulanacak hukukun seçimi için herhangi bir Ģekil Ģartı öngörmemiĢtir. Bu nedenle yazılı 
düzenlenmeyen rekabet yasağı anlaĢması geçersiz sayılırken, bu geçersizlik uygulanacak 
hukukun seçimine etki etmez. 

Maddi geçerlilik açısından incelediğimizde, hukuk seçime iliĢkin sözleĢmenin 
geçerliliği, rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukuka göre belirlenmektedir70. MÖHUK 
m. 32/1‟de de “Sözleşmeden doğan ilişkinin veya bir hükmünün varlığı ve maddî geçerliliği, 
sözleşmenin geçerli olması hâlinde hangi hukuk uygulanacaksa o hukuka tâbidir” Ģeklinde 
aynı doğrultudadır71. Bu nedenle, hukuk seçimi anlaĢması ile seçilen ve rekabet yasağı 
anlaĢmasına uygulanacak hukuk, hukuk seçimi sözleĢmesinin maddi geçerliliğinin tespiti 
açısından da uygulanmaktadır72. Bu Ģekilde hukuk seçiminin taraflara sağladığı 
öngörülebilirlik ve hukuki güven gibi faydalardan taraflar yararlanabilecektir73. 

 

III) REKABET YASAĞI ANLAġMASINA UYGULANACAK HUKUKU 
TARAFLARIN BELĠRLEMEMESĠ HALĠNDE (OBJEKTĠF BAĞLAMA 
KURALI)  

 

Tarafların irade serbestisi dâhilinde rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukuku 

belirlememeleri veya belirledikleri hukuk seçiminin geçersiz olması durumunda, sözleĢmeye 
belirlenecek hukuk, objektif ölçütler göz önünde tutularak belirlenecektir74. Tarafların 
uygulanacak hukuku seçmemeleri durumunda, MÖHUK m. 2/1‟e göre yetkili hukuk objektif 

bağlanma noktasına göre hâkim tarafından belirlenecektir75. 

SözleĢmeden doğacak borç iliĢkilerinde uygulanacak hukukun seçilmemesi durumu, 
MÖHUK m. 24/4‟te düzenlenmiĢ ve hukuk seçimi yapılmayan durumlarda, sözleĢmeye “en 
sıkı iliĢkili” olduğu hukukun uygulanacağı belirtilmiĢtir. En sıkı iliĢki ölçütü, hâkim 
tarafından, her sözleĢme iliĢkisi için ayrı ayrı inceleme konusu yapıp, somut olayın Ģartlarına 
göre uygulanması gereken hukuku belirlemesini gerektirir. Bu nedenle objektif ölçüt, somut 

olayın özelliklerini dikkate alması açısından hakkaniyetli, ancak her sözleĢme iliĢkisi için ayrı 
değerlendirme yapılacağından dolayı öngörülmezdir76. Objektif bağlama kuralı olarak en sıkı 

                                                 
68 DOĞAN , s. 373. 
69 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 86. 
70 DOĞAN, s. 374, DEMĠR GÖKYAYLA, s. 495, GÜNER, s. 146. 
71 DOĞAN ,  s. 374 
72 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 84. 
73 GÜNER,  s. 146. 
74 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 89. 
75 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 366. 
76 ÖZDEMĠR KOCASAKAL, SözleĢmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti s. 55. 
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iliĢkili hukukun tercih edilmesi, sözleĢme ile hukuk düzeni arasında farazi bir iliĢki 
kurulmasını engelleyerek, tarafların haklı beklentileri de göz önüne alınacaktır77. MÖHUK m. 
24‟de bağlama kuralı olarak kabul edilen “en sıkılı iliĢki “ölçütü”, karakteristik edim kavramı 
ile tespit edilmektedir78.   

MÖHUK m.24/2 „nin 2. cümlesinde, karakteristik edim borçlusunun, sözleĢmenin 
kuruluĢu sırasındaki mutat meskeni hukukunun uygulanacağı öngörülmüĢ; sözleĢmenin, 
mesleki veya ticari faaliyet gereği kurulması halinde ise karakteristik edim borçlusunun 

iĢyerinin, iĢyerinin bulunmaması halinde yerleĢim yerinin bulunduğu ülke hukukunun 
uygulanacağı kabul edilmiĢtir. Karakteristik edim borçlusunun, sözleĢmeyi mesleki ve ticari 
bir faaliyet sonucunda yapıp yapmamasına göre bir ayrıma gidilmiĢtir79. Rekabet yasağı 
anlaĢmasında da karakteristik edim borçlusunun incelenmesi gerekmektedir. 
 

A- Rekabet Yasağı AnlaĢmasında Karakteristik Edim Borçlusu 

 

Karakteristik edim, bir sözleĢmeye ismini veren, o sözleĢmeyi diğerlerinden ayıran ve 
kendine has özelliğini veren edimdir80 . Acentenin, franchise alanın, tek satıcının ve bayinin 
rekabet yasağını düzenleyen anlaĢmada da karakteristik edim; acentenin, franchise alanın, tek 
satıcının ve bayinin anlaĢma süresi boyunca rekabet etmemesidir. AnlaĢmaya adını ve 
kendine has özelliğini veren edim rekabet etmeme edimidir. Her ne kadar rekabet yasağı 
anlaĢması iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerden olsa da tazminat ödeme edimi, rekabet 
yasağı anlaĢmasının karakteristik edimini oluĢturmamaktadır. Çünkü iki tarafa borç yükleyen 
sözleĢmelerde, para ödeme borcu bulunan tarafın edimi, karakteristik edimi 
oluĢturmamaktadır81. Örneğin hizmet sözleĢmesinde iĢverenin, satım sözleĢmesinde alıcının, 
acentelik sözleĢmesinde müvekkilin edimleri, para verme edimi olduğu için sözleĢmenin 
karakteristik edimini oluĢturmaz82. 

Rekabet yasağı anlaĢmasında acentenin, franchise alanın, tek satıcının ve bayiin 
rekabet etmeme ediminin karakteristik edim olduğunu belirledikten sonra, karakteristik edim 
borçlusu olan acente, franchise alan, tek satıcı ve bayi esas alınarak belirlenecek hukuk 

seçiminin nasıl yapılacağı hususu incelenmelidir. 
 MÖHUK m. 24/4‟de “karakteristik edim borçlusunun, sözleşmenin kuruluşu 

sırasındaki mutad meskeni hukuku, ticari veya mesleki faaliyetler gereği kurulan 
sözleşmelerde karakteristik edim borçlusunun işyeri, bulunmadığı takdirde yerleşim yeri 
hukuku, karakteristik edim borçlusunun birden çok işyeri varsa söz konusu sözleşmeyle en sıkı 
ilişki içinde bulunan işyeri hukuku olarak kabul edilir” Ģeklinde hüküm kurulmak suretiyle 

                                                 
77 NOMER, 2015, s. 324. 
78 NOMER, 2015, s. 324. 
79 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 374. 
80 NOMER, s. 326; DEMĠR GÖKYAYLA, s. 376. 
81 DEMĠRKOL, s. 170. 
82 NOMER,  s. 327 
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uygulanacak hukukun seçimi usulü belirlenmiĢtir. Kanun koyucu kesin olmayan karineler ile 
en sıkı iliĢki içerisinde olan hukuku belirlemeye çalıĢmıĢtır83. 

MÖHUK m. 24‟e göre, öncelikli olarak karakteristik edim borçlusunun mutat mesken 

hukukuna göre bir belirleme yapılmalıdır. Ancak ticari ve mesleki faaliyetler gereği kurulan 
sözleĢmelerde, karakteristik edim borçlusunun iĢyeri hukuku uygulanacak hukuk olarak kabul 
edilmektedir. Rekabet yasağı anlaĢması da taraflarının tacir olduğu ve ticari faaliyet gereği 
kurulmuĢ olan bir sözleĢmedir. Bu nedenle, rekabet yasağı anlaĢmasına uygulanacak hukukun 
belirlenmesi, acentenin, franchise alanın, tek satıcının ve bayinin iĢyeri hukukuna göre 
yapılacaktır. 

 Öncelikle iĢyeri kavramından ne anlaĢılması gerektiği açıklanmalıdır. Uluslararası 
SözleĢmelerde Elektronik Ġletilerin Kullanılması Hakkında BirleĢmiĢ Milletler 
Konvansiyonunun "Tanımlar" baĢlığı altında, m. 4 / b. h'de iĢyeri, " taraflardan birinin, mal 

veya hizmetlerin geçici olarak sağlanması dışında kalan bir ekonomik faaliyetin sürdürülmesi 
için sahip olduğu, geçici olmayan bir yerleşim birimi” olarak tanımlanmıĢtır84.  ĠĢ yeri 
kavramı genel olarak iĢ hukuk ile ilgili olmakla birlikte, iĢ hukukundaki iĢ yeri kavramı, 
sosyal kaygılar dolayısıyla daha geniĢ kapsamlı olarak algılanmaktadır. Ancak iĢ yeri 
kavramının, Uluslararası SözleĢmelerde Elektronik Ġletilerin Kullanılması Hakkında BirleĢmiĢ 
Milletler Konvansiyonunda da olduğu gibi daha dar anlamda kabul edilmesi gerekmektedir85. 

Çünkü milletlerarası özel hukukta uygulanacak hukuk; öngörülebilen, belirlenebilen ve 
kesinlik arz eden ilke ve kurallar çerçevesinde belirlendiğinden, geniĢ bir iĢ yeri tanımın 
varlığı uygulanacak hukukun belirlenmesinde elveriĢli değildir86. 

Karakteristik edim borçlusunun birden fazla iĢyeri varsa uygulanacak hukukun tespiti, 
iĢin esasına iliĢkin edimlerin yerine getirildiği yere göre veya merkeze belirlenecektir. ĠĢin 
esasına iliĢkin edimlere yardımcı nitelikteki tamamlayıcı edimlerin yerine getirildiği yerler ya 

da Ģubeler temel iliĢki açısından en sıkı iliĢkili iĢyerleri olmadığından uygulanacak hukukun 
tespitinde rol oynamayacaktır87.  

MÖHUK m. 24/4‟ün son cümlesinde, “Ancak halin bütün şartlarına göre sözleşmeyle 
daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması halinde sözleşme, bu hukuka tabi olur” Ģeklinde 
hüküm kurmak suretiyle, hâkime somut olay karĢında sözleĢme ile daha sıkı iliĢkili bir 
hukukun varlığı durumunda, bu daha sıkı iliĢkili hukuku uygulama noktasında takdir yetkisi 
vermiĢtir88.  Bu Ģekilde somut olayın Ģartlarına göre daha sıkı iliĢkili hukukun varlığında bu 
hukukun uygulanabilmesi için gerçek bir istisna kuralı getirmiĢtir89. Dolayısıyla bu istisna 

                                                 
83 NOMER,  s. 325. 
84 ÖZDEMĠR KOCASAKAL, Uluslararası SözleĢmelerde Elektronik Ġletilerin Kullanılması Hakkında BM 
Konvansiyonu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s. 269.; DEMĠRKOL, s. 225.  
85 DEMĠRKOL, s. 225. 
86 GÜNER, s. 162 
87  BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 171.; GÜNER, s. 163. 
88 ÇELĠKEL/ ERDEM, s. 347. 
89 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 175. 
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kuralının uygulanabileceği durumda, karakteristik edim borçlusunun hukuku yerine sözleĢme 
ile en sıkı iliĢkili hukuk uygulanacak hukuk olarak belirlenecektir90. 

IV) SÖZLEġME STATÜSÜNÜN UYGULANMADIĞI DURUMLAR  

A- Kamu Düzeni  

Milletlerarası unsurlu sözleĢmelerde, objektif veya sübjektif bağlama yoluyla 
belirlenmiĢ olan hukukun uygulanması mutlak değildir91. MÖHUK m. 5‟te düzenlenmiĢ 
bulunan kamu düzenine aykırılık durumu sözleĢme statüsünün uygulanmadığı hallerden 
biridir. 

Kamu düzenine aykırılık MÖHUK m. 5‟te, “Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya 
uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde, bu hüküm 
uygulanmaz; gerekli görülen hallerde, Türk hukuku uygulanır” Ģeklinde hüküm altına 
alınmıĢtır. Kamu düzenine aykırılık halinde, sübjektif veya objektif bağlama kuralına göre 
tespit edilen sözleĢmeye uygulanacak hukukun uygulanmayıp da kamu düzeni gerekçesiyle 
hâkimin hukukunun (lex fori) uygulanması istisnai bir durumdur92. Asıl olan bağlama 
kuralları neticesinde belirlenen hukukun uygulanmasıdır93.  Rekabet yasağı anlaĢmasına 
uygulanacak hukukun, MÖHUK m. 5 gereği, kamu düzenine aykırı olması durumunda, kamu 
düzeni esasına iliĢkin ilkeler uygulama alanı bulacaktır. 

B- Doğrudan Uygulanan Kurallar 

Doğrudan uygulanan kuralların, devletin ekonomik ve politik nedenler gibi nedenlerle 

kamusal ve özel menfaatlerini korumak amacıyla uygulanması zorunlu kurallardır94.  

Doğrudan uygulanan kurallar, Roma I Tüzüğü‟nde  “ Bir devletin, politik, sosyal veya 
ekonomik organizasyonu gibi kamusal çıkarlarının korunması için uyulması hayati önem 
taşıyan, bu nedenle uygulama alanına giren tüm uyuşmazlıklara, bu Tüzüğe göre sözleşmeye 
uygulanması gereken hukuk ne olursa olsun, uygulanması zorunlu olan, emredici kurallar” 

olarak tanımlanmıĢtır95. Devlet doğrudan uygulanan kurallar aracılığıyla önemli menfaatlerini 
güvence altına alır96. Doğrudan uygulanan kuralların varlığı halinde, yabancılık unsuru olsa 
dahi kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmaz97.  

 Doğrudan uygulanan kurallar, MÖHUK m.6‟da “Yetkili yabancı hukukun uygulandığı 
durumlarda, düzenleme amacı ve uygulama alanı bakımından Türk hukukunun doğrudan 
uygulanan kurallarının kapsamına giren hallerde o kural uygulanır.”  Ģeklinde 
düzenlenmiĢtir. Ayrıca MÖHUK m. 31‟de de “Sözleşmeden doğan ilişkinin tabi olduğu hukuk 
                                                 
90 DEMĠRKOL, s. 230 
91 GÜNER, s. 204.; DEMĠR GÖKYAYLA, s. 399 
92 BAYATA CANYAġ, Genel Kural, s. 260. 
93 GÜNER, s. 205. 
94 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 399.; GÜNER, s. 211. 
95 ÖZDEMĠR KOCASAKAL, SözleĢmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti s. 80. 
96 GÜNER, s. 211. 
97 DEMĠR GÖKYAYLA, s. 400 
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uygulanırken, sözleşmeyle sıkı ilişkili olduğu takdirde üçüncü bir devletin hukukunun 
doğrudan uygulanan kurallarına etki tanınabilir.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. MÖHUK m. 6 ve 
m. 31‟de de görüldüğü üzere, hâkimin hukukunun doğrudan uygulanan kuralları yanında 

üçüncü bir devletin doğrudan uygulanan kurallarına da etki tanınabilir.98.  

Hâkimin hukukunun doğrudan uygulanan kurallarının varlığı halinde bu kurallar 
uygulama alanı bulmaktadır. MÖHUK m. 6‟da da düzenlendiği gibi, Türk mahkemelerinde 
görülen bir davada Türk hukukunun doğrudan uygulanan kurallarına iliĢkin olarak bir 
uyuĢmazlık bulunması halinde, bu kuralları uygular. Ancak doğrudan uygulanan kurallar, 
yabancı hukukun tümüyle uygulanmasına engel olmayıp, sadece doğrudan uygulanan kurallar 
ile sınırlıdır 99. Milletlerarası unsurlu sözleĢmelerde uyuĢmazlık halinde, üçüncü bir ülkenin 
doğrudan uygulanan kuralları, gündeme gelebilir100.  

 

SONUÇ  
 

Acentelik, franchise, tek satıcılık ve bayilik sözleĢmelerinin genellikle milletlerarası 
unsur taĢıması sebebiyle uygulanacak hukukun belirlenmesi gerekmektedir. Rekabet yasağı 
anlaĢması, sözleĢme niteliğinde olduğundan uygulanacak hukukun tespiti, sözleĢmeden doğan 
borç iliĢkilerinde yetkili hukuku belirleyen MÖHUK m. 24‟e göre belirlenecektir. 
Uygulanacak hukukun tespitinde, öncelikle tarafların bu konudaki açık veya örtülü irade 
beyanları ile belirledikleri hukukun olup olmadığı incelenecek, tarafların bu konuda bir 
iradesinin varlığı halinde, taraflarca seçilen hukuk uygulanacaktır. Tarafların hukuk seçimi 
yapmamaları halinde MÖHUK m. 24/4 hükmüne göre uygulanacak hukuk, sözleĢme ile en 
sıkı iliĢki içinde bulunan devletin hukukudur. Tarafların hukuk seçimine, seçilebilecek hukuk 
düzenleri ve sözleĢmelerin niteliği açısından çeĢitli sınırlamalar getirilebilir. Hukuk seçiminin 
yapılma zamanı ile ilgili olarak herhangi bir sınırlama bulunmadığından her zaman 
yapılabilir. MÖHUK m. 24 hükmü uygulanacak hukukun seçime yönelik herhangi bir özel 
Ģart öngörmemiĢtir. Bu nedenle BK m. 12/1‟e göre hukuk seçimi sözleĢmesi herhangi bir Ģekil 
Ģartına tabi değildir. 

Rekabet yasağı anlaĢması ve hukuk seçimi anlaĢması birbirinden bağımsız iki 
sözleĢme olduğundan, her iki sözleĢmenin geçerliliği bağımsız olarak değerlendirilir. Kamu 
düzenine iliĢkin bir durumun varlığında veya hâkimin ya da üçüncü bir devletin doğrudan 
uygulanan kurallarının varlığı halinde kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmayabilir.  

 

 

 

 

 

                                                 
98 DOĞAN , s. 379. 
99 DOĞAN , 2015, s. 380 
100 ÖZDEMĠR KOCASAKAL, SözleĢmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti s. 79. 
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ABSTRACT  

The replacing partial of ordinary Portland cement (CEM I) by higher optimum content of 

supplementary cementing materials (SCMs) such as the limestone filler (LF), which lower the 

amount of excess clinker, consequently a positive ecological impact on reducing the amount 

of primary raw materials used and reducing CO2 emission related to clinker production are 

well known. A resistance the degradation of concrete structures due the carbon dioxide is 

greater challenges in recent decades. An artificial neural network (ANNs) has already been 

applied to simulate a wide variety of problems in civil engineering such as to predict the 

carbonation depth of concrete is explored. The feed forwardback propagation (FFBP) 

algorithm and Tan-sigmoid transfer function were used for the ANNs training in this study. 

This research focuses on review the effect of partial replacement of Portland cement with 

limestone filler as an additive in properties of concrete by ANNs is investigated, and a 

parametric study was carried out to study the effect of some essential parameters affecting on 

the carbonation depth (Cd) of concrete. The results of this study revealed that the ANNs 

model showed high validity as a feasible tool and very efficiently capable of simulating on 

predicting the carbonation depth of concrete. 

Keywords: Carbonation Depth, Artificial neural networks, Limestone filler, Concrete. 
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1 INTRODUCTION 

Concrete is a composite significant material which most widely used construction material in 
civil engineering structures all over the world due to its strong capacity to withstand 

aggressive environments compared with other building materials (Alujas and al, 2015). The 
design of concrete structures requires consideration to regards the service ability, meet safety, 

aesthetics, and durability throughout their service life. Hence, the durability of concrete is one 
of the most important in structures design, which is defined as the capacity of the construction 
for maintaining the service ability over a certain time with required safety by resisting the 

effects aggressive environmental (Bogas and al, 2016). The carbonation of concrete has 
become one of the most important durability properties in service ability which causes of 
structural deterioration due to the external carbon dioxide (CO2). This phenomenon consists 

after penetration by diffusion from the external environment of CO2 into the concrete 
samples, which reacts with calcium hydroxide (CH) present in cement hydration products to 
form calcium carbonate. In fact, the process of carbonation is related to the reduction the 

alkalinity of the concrete to approximately 8 (pH=8) and leading to the corrosion process of 
the steel reinforcement bar, which occurs the degradation of the concrete structure (Meddah 
and al, 2014). Artificial neural network is soft computing techniques developed to mimic the 

neural system of human being in learning from training patterns or data (Yu and al, 2006). An 
ANNs are interconnected networks of processing information which are capable of solving 
very complex problems, such as highly non-linear problems with the help of interconnected 

computing elements by approximating the nonlinear input-output relationship for a wide 
range of applications (Narendra and al, 2006). It is a powerful tool for learning and 
generalizing from examples and experiences, which is capable of solving some of the 

complicated problems (Nazari and al, 2012). A review of the literature reveals that ANNs 
have been successfully used in predicting the proprieties of different types of concrete. 
Therefore, this study aims at attempting to create a model on predicting the carbonation depth 

of limestone concrete with artificial neural network. In the literature, several types of research 
have been effected on predicting the properties of concrete using the ability ANNs for solving 
these problems and other concrete. Despite an availability of a large amount of research on 

predicting the compressive strength of concrete content of supplementary cementing materials 
by ANNs in literature, but it's just a few researchers, however, unfortunately, a no studies 
currently have been focused on predict the carbonation depth of concrete content limestone 

filler. For this reason, the current study presents results that include modeling the carbonation 
depth of concrete with the ANNs approach at the various content of cement with a percentage 
replacement it by limestone filler for ages of 7,28,90,120,240 and 365 days. In training and 

testing of the models of ANNs with sets of experimental data consisting of the binder (B), 
percentage of limestone filler (LF), binder to aggregate ratio (B/A), water to binder ratio 

(W/B), curing time (Ct), root age (√t); percentage of carbon dioxide (CO2) and relative 
humidity (RH) were used as the experimental input variables while the experimental 
carbonation depth (Cd) result was used as the output. Furthermore, a parametric analysis and 

a comparison between the predicted results of the ANNs model and the experimental results 
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(net)j= ∑wij xi+ b 

were carried out for the evaluation of the performance of ANNs model. For the better predict 

the carbonation depth of concrete, it is desirable to explore the influence of some essential 
parameters that have a great effect on the carbonation depth of concrete. 

BRIEF OVERVIEW OF ANNs  

ANNs is a soft computing technique, which works on the principle of neural networks 
inspired by biological nervous systems of living organisms. It’s can learn by examples of 
data, such as each the intelligence models. Typically, the architecture of ANNs is composed 

by a set of interconnected many simple computational nodes operating in parallel so-called 
the neurons, that are usually arranged into groups systematically, for forming layers in the 
network, which provide a response so-called output from a series of inputs (Boukhatem and 

al. 2011). Thus, the neural networks might be single layer or multilayer, which is consists by 
an input layer which have no computation activities, while it was distributing the information 
from the environment to one or more hidden layers of network, which process the information 

to provide into the desired output. The number of neurons in the input and output layer is 
equal to the variable in the model, and the hidden and the output layers makes use the 
activation function except input layers (Vijayaraghavan and al 2014). For that; all processing 

of information in the neural network is happening in the hidden and output layers. The 
connection strength between the layers is represented by links channels carrying numeric 
values so-called weights, which are initially set to random value and adjustable during 

training process. The use of nonlinear activation functions in hidden layers improve the ability 
of ANNs to learn nonlinear relationships between sets of inputs and outputs data; as shown in 

Fig.1. Therefore, an artificial neuron is composed of five main parts: inputs, weights, sum 
function, activation function and outputs (Yu and al 2006). 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 ―A Typical neural network architecture 

The weighted sums of the input component (net)j are calculated by using (Eq. 1) as follows: 

                                                                                                      (1) 

Where xi input data; wij the weight of the neural model; b the bias. Among many prototypes 
and architectures of ANNs used to give a good estimate for solving the engineering 
applications problems is a Multilayer Feed-Forward Back-Propagation (FFBP) neural 
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network, adopted in the present works. The FFBP is the effective learning and the most 

commonly algorithm for used to the training of ANNs. 

DATA BASE COLLECTIONS   

In this study, the main objective is to develop an ANNs model based on a comprehensive 

database to predict the carbonation depth of concrete. For this aim, at first step, it is needed to 

collect and select a large variety of pre-existing experimental data and construct a data base 

reliable for training and testing samples and modelling with ANNs. A large number of data 

bases with 319 cases, were collected and selected from six different distinct sources in 

literature, were used to construct the ANNs model (Bogas and al 2016; Meddah and al 2014; 

Lollini and al 2014; Hainer 2015; Rabehi 2014; Rabehi and al. 2013; Neves 2015). The 

complete list of the data base is summarized in (Table1) by reference within. According to 

this table, the data base set contains ordinary limestone concrete. 

Table 1. Organization of database used 

Source of data Number of 
total data 

Distribution of 
data 

Number of 
training data 

Number of 
testing data 

(Hainer 2015) 100 31.3 % 70 30 

(Rabehi 2014); 
(Rabehi and al, 2013) 

96 30.1% 67 29 

(Bogas and al, 2016) 42 13.2 % 29 13 

(Neves 2015) 37 11.6 % 26 11 

(Lollini and al, 2014) 34 10.7 % 24 10 

(Meddah and al, 2014) 10 3.1 % 7 3 

Total 319 100% 223 96 

 

All of these researchers kept the temperature at 20C°. In order to measure the performance of 
the optimal model obtained by ANNs, it is necessarily used the testing data. The network 

needs to use the validation data set in order to improve the construct network generalization 

after the training and testing phases were completed and to specify the generalization ability 

of the model chosen on data they did not train on them (Babanajad and al 2013). To obtain a 

consistent division, the data sets are divided randomly into three subsets: 223 data sets were 

allocated for the stages of training, approximately 70% of the database, and remaining data 

sets were allocated about 96 data sets for the stages of testing and validation, approximately 

30% of the database. The range of the different input and output variables of total data sets 
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used in the build of the ANNs model are summarized in (Table 2).The pre-processing of the 

data is very necessary in order to improve the accuracy of prediction and increase the speed in 

the training process, because the data will not be entered directly in the ANNs by the real 

values but were previously scaled. 

Table 2. Boundary range of inputs and output of model (records) 

Component content Abbreviation Unites Minimum Maximum 

Binder                       B (K/m3) 250 592 

Limestone Filler                           LF (%) 0 45 

Binder to Aggregate ratio B/A - 0.13 0.44 

Water to Binder ratio W/B - 0.3 0.67 

Curing time                          Ct (days) 0 28 

Root Age                                     √t (days) 2.65 19.10 

Carbon dioxide CO2 (%) 2 50 

Relative Humidity   RH (%) 55 66 

Carbonation depth Cd (mm) 0 66.4 

 

Development ANNs model 

Neural Network Architecture 

In this research, the ANNs model employs the FFBP network; it was trained through a 
learning rule based on the Levenberg-Marquardt algorithm. The computer software was 
performed to design the network using neural network toolbox -NNTOOL- available in 
MATLAB. It was trained using the "TRAINLM" training function with the "LEARNGDM" 
adaption learning function. The ANNs model selected consists of four layers: eight neurons in 
the input layer correspond the variables, two hidden layers with tow neurons in the first 
hidden layer and nineteen neurons in the second hidden layer, and an output layer with one 
neuron correspond the (Cd). The neuron numbers in each the two hidden layers were selected 
after several attempts in order to achieve the desired result since there is not any theory until 
now determined the number of hidden layers in to construct the network (Hodhod and Salama 
2013). Consequently, the optimum network architecture is 8-2-19-1, which is contained two 
hidden layers. The following variables were used as input parameters to build and train the 
model namely: amount of Binder (B), Limestone filler percentage replacement (LF), binder to 
aggregate ratio Gravel (B/A), Water to binder ratio (W/B), curing time (Ct), root age (√t), 
percentage of carbon dioxide (CO2) and relative humidity (RH). 
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Model training, testing, and validation 

In order to interpret and analyses the results between the carbonation depth by ANNs model 
and those of the experimental data concrete formulation, with different percentage of LF 
content (0%-45%), along with (0.3-0.67) w/b ratio, a simple statistical analysis was performed 
by ANNs model through the scatter diagram and determined the coefficient of the regression 
(R2) in first steps of this analysis. 

This analysis was carried out after selected the neural network paradigm, the implementation 
of ANNs submitted to several training parameters such as the number of iterations (Epochs = 
1000), the desired minimum error (Goal = 1e-3) and frequency of progress displays (Show = 
5).  

The model was trained through the number iterations and learning rate and Momentum rate 
values were determined. Rational results were obtained from analyzed the results of statistical 
parameters with the scatter diagram of predicted and experimental values of carbonation 
depth for trained, tested and validated instances. Several architectures were tried and the best 
network geometry was selected according to the highest R2 in neighboring to 1 and hence 
further substantiates the ANNs model’s accuracy. The results obtained from ANNs, are 
presented in figure 2-(a), (b) and(c) - on the training, testing and validation respectively. The 
R2 values and linear fit are shown in these figures for training, testing, and validation data.  

 

Fig.2 ― Classes’ evaluation of system error: training set; testing set and validation set. 

These figures show the plot between the actual and predicted the statistical values of 
carbonation depth, with the (R2) was found of 0.942, 0.945 and 0.972 for the ANNs training, 
testing and validation, respectively. These figures showed that the results of (R2) value better 
fit in all phases of the training set, testing set, and a validation set. The result of the prediction 
of carbonation depth suggested a better performance for this data set in all ages. According, 
the R2 values were obtained through the training, validation and testing phases as presented in 
Figure 2, that the proposed ANNs model is very close and suitable to that of the experimental 
results, it’s clearly indicated that a strong correlation between the input and output parameters 
of the model. Consequently, this analysis proves that the experimental results with ANNs 
model results are all in harmony. 
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Conclusions 

This study led to the following conclusions: 

 The ANNs is the best method for modeling the complex materials such as non-linearity 

property of concrete and which it is considered among the best current computational 
methods for predicting the several engineering properties of concrete; 

 The ANNs proposed in this current study has shown that her ability to predict the 
carbonation depth of limestone filler concrete and the best ANN's architecture of the 
proposed model is 8-2-19-1; 

 A back-propagation artificial neural network model can be trained to predict the 
carbonation depth of concrete while relating the mix design of concrete and age of the 

specimen;  

 The modeling results are very good coinciding well with the experimental values in all 
phases the training, as well as the testing and the validation of the data which clarify the 
accuracy of the proposed model. Thus, the ANNs model is a powerful tool for predicting 

performance in the carbonation depth of concrete and it’s found that the ANNs provide the 
best approximation to the test results.
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STUDY THE EFFECT OF TOOL DESIGN AND WELDING PARAMETERS OF 
FRICTION STIR WELDING ON ALUMINUM AND STAINLESS-STEEL PIPES 

Shahbaz Ahmad1, Nazeer Ahmad Anjum2, Muhammad Yasir Khan3 

ABSTRACT 

In this concept, the probability of Friction Stir Welding (FSW) of stainless-steel pipe with 
aluminum alloy pipe was examined. FSW technique is adopted for joining stainless steel and 
aluminum alloys material because FSW is a solid-state welding technique and problem asso-
ciated to joining of aluminum and steel can be overcome through this process. This work 
aimed at examining the impact of welding parameters and tool deign to evaluate the feasibil-
ity of joining aluminum pipe of grade 6061 and stainless-steel pipe of grade AISI 316L 
through FSW. Welding was achieved on cylindrical parts with thickness 4 mm, three different 
rotational speeds 2600, 2800 and 3000 rpm were used to check joint strength with traverse 
speed of 4 mm/min was applied. The welded joints were then used for measurement of hard-
ness, joints microstructure, mechanical properties by Vickers micro hardness, tensile test are 
performed to check joint strength. The strongest joint formed at the tool rotational speed of 
3000 rpm having tensile strength of 350 MPA with little flesh and fine microstructure grains. 

Keywords: friction stir welding, non-destructive testing, mechanical properties, tool pin, 
aluminum, steel. 
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1. INTRODUCTION 

It is a huge challenge for joining or welding of two different materials as both materials has 
large difference in physical and mechanical properties as well as their chemical composition. 
Many factors including the design of joints of dissimilar material taken into consideration 
while using joining techniques,  

 Thickness of Material to be joining 
 Melting temperature of dissimilar materials 
 Joining material’s thermal contraction and expansion 
 Macro structural and Microstructural effect of welded joint upon heating and cooling 

FSW was firstly used at Cambridge, The Welding Institute (TWI) UK after the development 
of Friction welding technique [1]. This process applies a non-consumable rotating welding 
tool to produce deformation and heat because of friction at welding location. Because of this 
welding tool joint is form and still work piece is in solid form. The dominant effect of this 
welding technique as a solid-state process, are high joint strength even for such material, 
which is non-joinable by conventional welding process like aluminum alloys and stainless-
steel alloys. In addition, this welding technique uses no filler. Also, while welding of iron 
alloys or other steels, the hydrogen damage has been minimized by reducing hydrogen con-
tent in FSW joint. FSW has simply cutoff to weld of similar and dissimilar steel, aluminum 
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alloys along with magnesium, copper, titanium alloys and other different metal clusters al-
loys. This technique suits best for making corner, fillet, crop butt, and hem and T links and 
for welding of deep gadgets like tubes and tank parts. Now a day, researchers and manufac-
turer are trying for butt-welding of plates and sheets of aluminum alloys up to thickness of 
7.62 cm. This technique can be performed in all three vertical, horizontal, and above detour 
points.  

In rotary friction stir welding, both work pieces are kept stationary, while a rotating tool hav-
ing pin is inserted at fixed rotational speed. This technique is commonly use in automobile 
industry for manufacturing of gear box, suspension rods, drive shafts, and engine valves 
where the requirement for welding of dissimilar material of head and valve stem is necessary. 

Rotary friction stir welding was performed on AISI 304 and AA 1050 and performed differ-
ent tests including Vickers micro hardness, tensile test, SEM analysis and metallographic test 
to evaluate physical and microscopic properties of joint by changing welding parameters [2]. 
Higher mechanical characteristics of welded joints have been acquired of aluminum AA1050 
and the fractures occurring relatively away from bonding border of aluminum. EDX’s inspec-
tion at the junction interference shows that inter-diffusion arises in materials primary chemi-
cal components. 

Friction stir welding was performed on various material on four distinct tool speeds which 
include 600, 800, 1000, 1200 rpms.  Radiology was performed to investigate the flaws in 
welding joints [3]. The study indicated the highest concentration of defects for rotation of tool 
at 600 rpm. For rotational speed of 800, the flaws were little reduced and even more reduced 
at 1000 rpm and at maximum rpm (1200) least flaws were noticed.  

Friction stir welding of pipe to tube plate has been performed by means of rotating tool and 
then enhanced the welding parameters using orthogonal array Taguchi L8 method [4]. Fric-
tion stir spot welding primary parameters has been described [5], the primary parameters be-
ing considered is tool’s shape. It is concluded that tool shapes determine the friction of weld-
ed joints. Friction welding was performed on AISI 304 austenitic stainless steel to optimizing 
welding parameters to determined quality of weld [6]. Rotational speed of tool is main factor 
that determines weld strength. At higher rotational speed, welding joint is weakened and vice 
versa. Effect of material flow and generation of heat because of tool’s rotational speed on 
weld strength was  examined [7]. 

Welding capability of aluminum alloys including AA 6082 (heat treatable) and AA 5083-
H111 (non-heat treatable) are examined which is widely used in welding manufacturing in-
dustries [8]. To achieve elevated welding speed, parts are welded at under a wide range of 
friction stir welding parameters like changing rotation and transverse speed, changing tool 
size tilt angle and axial force. Strength of weld and welding defects were investigated and 
compared with different plastic behavior of both base materials. The research showed that 
with correct tool parameters, base material features and plate thickness, elevated transverse 
velocity can be accomplished. It is usually considered that non-defective welds mechanical 
properties are likely to be independent to the condition of weld. For aluminum alloy AA 6082 
elevated welding speed were used which is highly operative in avoiding additional softening 
in the HAZ, with beneficial values in the efficiency of yield strength of welded area. Under 
water friction stir welding of aluminum alloys AA 5052 plates of 2 mm thickness was ana-
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lyzed [9]. Studies conducted to investigate whether the work material welding extreme tem-
perature extended over the melting temperature lower boundary limits which cause liquefac-
tion of aluminum alloy AA 2219  in friction stir welding technique which were also be identi-
fy in computer simulation [10]. Friction stir welding were performed with variable method 
parameters on AA2024 and St37 dissimilar alloys to investigate the microstructural changes 
and mechanical characteristics of joints [11].  

The characteristics of cylindrical aluminum alloy AA6063 were investigated, the results of 
hardness and tensile test it is noted that friction stir welding technique cause material to soft 
also reduced material’s tensile strength [12]. Literature examined friction stir welding tech-
nique capability of steel pipes API Garde 65 [13]. Intermetallic effects are examined and dis-
cussed on the aluminum alloy 6061-T6 and phase 500 steel [14]. Great efforts has been made 
to investigate the new features on the friction stir welding of aluminum pipes [15]. However, 
very limited literature is available on the joining of aluminum 6061 and stainless-steel AISI 
316L pipes. This paper aims to discuss the mechanical and microstructure properties of these 
two alloys, when joined by friction stir welding. 

2. EXPERIMENTAL TESTING 

2.1 Material Selection 
In this study, experiments have been performed to evaluate the tool shapes, feed rate and impact of 
tool rotational speed on friction stir welding method on stainless-steel AISI 316L and aluminum 
alloy 6061 pipes. Material types were selected depending on their prospective use in industries. 
The work materials stainless-steel pipe grade 316L and aluminum 6061 pipes of outer diameter 50 
mm and thickness of 4 mm were selected. The chemical composition of Al 6061 and SS 316 
cylindrical parts used in study are shown in Table 1 and Table 2. 

For preparation of material for friction stir welding few precautions were needed. The materials 
were obtained in form of large pipe of about 4 meters. These were cut into 3 cm length. The pipes 
were washed to remove any acid. Final pre-welding preparation needs any remaining residual 
oxidation which is to be removed. The oxidation is removed by sanding discs before welding. 

2.2 Tool Material  
One of most significant variables influencing generation of heat, integrity of joints, plastic flow is 
friction stir welding tool material and geometry which affects mechanical characteristics and 
microstructure of joint. Besides physical characteristics of material, certain practical factors like 
machinability, resistance to wear and reactivity may also be considered while selecting tool 
material. Tungsten carbide of CD630 grade has suitable for welding a variety of material as it 
provides enough hardness, readily available, good machinability and has high resistance to 
abrasion. 

2.3 Tool Design 
 The tool design is main factor of friction stir welding as good tool design can develop better weld 
joint and bear maximum possible welding speed. The tool geometry controls welding area size, 
strength of tool, temperature of working zone, plastic material flow, transfer heat rate, friction 
variables and welding ductility pattern. The geometry of the tool is concerned with the shape and 
size of pin and shoulder. The size of shoulder and pin are crucial from heating aspect, the shoulder 
also creates support for heated material quantity. The shoulder diameter of tool at a steady 
rotational speed is proportional to the torque. The shoulder diameter of tool at a steady rotational 
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speed is proportional to the torque. As the diameter of tool shoulder increases, the torque while 
welding is increased. Typically, the pin length is shorter than work material thickness and 
diameter of pin is slightly bigger than work materials thickness. The tool pin should penetrate at 
depth of at least about 90% of work piece thickness. In present study, two friction stir welding 
tools of tungsten carbide material with threaded and taper pin are used with flat shoulder as shown 
in Fig. 1. Tool dimensions are given in Table 3. The measured tool hardness is 95 HRC. The 
Tungsten carbide rod having diameter 16 mm and length 100 mm were used. The friction stir 
welding tools pin are made on EDM die sinking machine. The shoulder diameter of tool is 12 and 
16 mm. The threaded tapper tool has outer pin diameter of 4.65 mm and inner pin diameter of 
2.65mm, threads pitch was 0.5mm/L, shoulder diameter of 12 mm. The second tool has also same 
dimensions but without any threads. 

2.3 Fixture Design 
To create a joint using friction stir welding technique, a support system and a clamping unit was 
needed in a reconfigured milling machine. The designing of clamping unit was done in order to 
produce friction stir welding joints. The aim of this design was to use support system and clamp-
ing for producing friction stir welding joints with lesser vibration. CAD design diagram and 
installed fixture are shown in Fig. 2. 

2.4 Welding Parameters 
There are some welding parameters that are accountable for efficient and good quality of welded 
joints in friction stir welding technique. 

• Anti-clockwise or clockwise direction of tool rotational rate (v, rpm) which is 2600 r.p.m, 2800 
r.p.m and 3000 r.p.m.  

• Pin profile of tool that is cylindrical tapper with threads and cylindrical tapper without threads as 
seen in Fig. 1.   

• Tool transverse speed along the line of joint in (°/sec) which is 1°/sec. 

• Tool shoulder angle θ that is 5°. 

2.5 Friction Stir Welding Process 
Experiment start by preparation of work pieces. Firstly, aluminum alloy and stainless-steel pipes 
are cut into work parts of about 3 cm long. Then work material is cleaned with acetone for 
removal of dirt and oxides. Then, fix the rotating fixture on vertical milling machine bed. Prepared 
welded samples were clamped into the fixtures. Then tool is fixed in chuck properly. Tool 
rotational speed is fixed on machine. Aluminum is placed of advancing side of tool. All experi-
ments were done on vertical milling machine of model with displacement control mode. 

Basically, FSW technique was a three-phase technique.  

• Plunging  

• Stirring  

• Drawing out  

The method begins by rotation the tool at fixed rpms as per consideration. Starting with one end of 
work piece and start plunging into the work part slowly till shoulder of tool touches the upper 
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work job surface. Allow the tool to stay at that place for about 30 seconds for setting time. The 
stirring stage then allows the two job pieces materials to be mixed and move the tool through the 
material at fixed rotational tool speed and constant feed rate so that a fine joint is formed. Finally, 
once a predefined tool penetration is achieved and joint is formed then the method stops, and tool 
removed from work piece. Process diagram of the friction stir welding process is shown in Fig. 3. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1 Visual Inspection of joints 
Visual inspection was carried out after welding to inspect the quality of joint. The initial point or 
starting point of pin is very important as pin encounter surface of both the pipes. Moreover, the 
desired bond between the two pipes was obtained at high rotational speed of tool. But there may 
also be some cracks and gaps formed as shown in Fig. 4 at such high rotational speed. Excessive 
sideways flash was noted in certain welds because of large tool plunging depth which caused the 
plasticized material to outflow from below the shoulder of tool. However, at the tool rotational 
speed of 2800 rpm, relatively less flash is noticed while at 3000 rpm large flash flows outward. 

3.2 Tensile Test 
The tensile characteristics of weld are sensible first order reflection of quality of joints and 
efficiency of joint. Tensile test is basically testing of material in which prepared specimen is 
pulled by a controlled tension till failure. Test results are frequently used for material selection for 
practical application and predicting material’s response under various forces. In tensile test, two 
steps were used to perform tensile test. Firstly, it is necessary to cut specimen for test from base 
material. To perform tensile test on welded joint, the ASTM samples were cut from welded pipes 
and base material samples using wire-cut machine. The main dimensions for ASTM standard of 
samples were 14 mm width and 100 mm long as shown in Fig. 5. 

The test samples were clamped in jaws of tensile test machine of SHIMADZU SFL model shown 
in Fig. 6 and then they were pulled to the point of being broken. The strain rate for testing was set 
with first tool at 1 mm/min initially. Compared to initial length, elongation is measured as change 
in length. Sensor force output and displacement information is saved to computer Excel file. Then 
this information is explained and analyzed. The displacement is recorded in inches and that of 
force in pound. The finding of tensile test reveals different zones of welding. The first thing is 
qualitative outcomes and the position of break is identified. 

3.2.1 Tensile Test Graphs 
The impact of rotational speed of tool on tensile strength of welded joints was shown in Fig. 7, 
Fig. 8, and Fig. 9. It was noted that at low rotational speed of tool of 2600 r.p.m and 2800 r.p.m 
the low tensile strength of 318 MPA and 325 MPA respectively using tapered tool was obtained 
but as rotational speed of tool was increased up to 3000 r.p.m maximum tensile strength was 
obtained because at high r.p.m tool shoulder have better contact with material which cause 
increase in temperature at weld region. 

3.3 Micro-hardness Test 
Micro-hardness testing evaluates the material’s hardness. The hardness of material has a powerful 
inverse relationship with material’s formability. The shift in hardness around the weld shows there 
is change in material characteristics in HAZ and area of weld. Vickers Micro-hardness Test was 
performed in laboratory Mechanical tester machine of Model FL3000 using 500 mg load which 
was applied on specimen at room temperature for 10 sec. The micro hardness values of welded 
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joints were evaluated by 1 mm step at perpendicular to axis of weld in a small range (-15 mm to 
+15 mm) from one end of weld to other end over four different welding zone like heat affected 
zone, thermo mechanical affected zone, nugget zone and base material as shown in Fig. 10. It was 
noticed that highest Microhardness of about 310 HV is obtained at the tool rotational speed of 
3000 rpm which shows that stronger joints is formed at 3000 rpm which is greater than parent 
material.  

3.4 Microstructural Studies 
Friction stirs welding design of tool and welding parameters influence on welded joint grains 
structure and morphology. The alteration in weld parameters produces different microstructure as 
compare to prior one. For Metallographic analysis, firstly samples are prepared which involves 
material cutting in square shape of size of 1 cm by 1 cm. The welded joints section was evaluated 
and focused on three primary areas: advancing region, retreating region, and root region. Different 
types of zones were observed in these regions of friction stir welding samples joints as TMAZ, 
HAZ and UA by metallurgical microscope. On welded region, the advancing side has noticeable 
structure of thermo-mechanical affected zone which shows as strong morphology that is restricted 
to a distance of 50μm to stir area. The metal in thermomechanical affected zone indicates serious 
grain distortion because of stirring effect of tool rotation; this grain distortion is reoriented directly 
to traverse weld direction with base material. A smooth transition has been observed between base 
metal and stir area on retreating side. In stir area, the aluminum and steel grain size were very 
small, and each materials morphology was very distinct from base metal. The materials in stir area 
during friction stir welding exposure to elevated degree of temperature and experience high shear 
stress around surface of tool pin as shown in Fig. 11. 

Further inspection of metallographic region of welded joints generated by same welding process 
parameters indicates that mixing of material and metallurgical bonding was effectively accom-
plished when tool pin inserted into aluminum alloy at joint interface. The final welding matrix in 
this study was therefore generated with tool pin inserted into aluminum alloy. If the tool pin 
inserted into centerline of weld, stainless steel and aluminum deformed at distinct rates because of 
significant difference in both material melting point. The stirring of tool at center was therefore 
not suitable to accomplish the necessary mixing for bonding material together which led to 
creation of wormholes. The microstructure of joints obtained at 3000 rpm show a fine grain with a 
little distortion and burning near the stir zone while the microstructure of joints obtained at 2600 
rpm and 2800 rpms is relatively coarse. Microstructure is shown in Fig. 12. 

4. CONCLUSION 
The current research study has concluded that the FSW method, which is a solid-state technique of 
welding and is best, suited for welding of dissimilar materials with good quality of joint. Three 
distinct regions were developed in friction stir welded joints, including stir zone, heat affected and 
thermo-mechanical affected zone. The primary factors of this method were rotational speed of 
tool, feed rate, geometry of tool, tilt angle of tool, tool pin length, shoulder diameter that influence 
the mechanical characteristics and microstructure of welded joints. The mechanical characteristic 
of weld is linked to tool rotational speed, as tool rotational speed plays a key job in generation of 
heat and material flow at point of shoulder and material contact. Though, design of tool, tool pin 
type and type of dissimilar material has direct impact on structure of grain, sediments, and 
morphology of joint. It can be noted that dissimilar material’s position influence on final weld’s 
mechanical characteristics. Soft metal must be at non-traverse end for better result. Hardness 
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values were improving at the middle area of joint which is greater than base material hardness 
value. When comparing with parent metal, its value was improved within range of 1.48 to 2.85 
times. Furthermore, tensile strength of 350 MPA and maximum hardness value of 310 HV was 
achieved at optimum rotational speed of tool at 3000 r.p.m  

By examination of mechanical and microstructural characteristics of welded joints, it could be 
indicated that by increasing the tool pin length the temperature gradient at external and internal 
surface of work job also improve because tool shoulder is main source of heat in this method. 
These results in various heat cycles subjected along material thickness produced by friction stir 
welding which result in different mechanical and microstructural characteristics of welded joints. 
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NOTATIONS 
FSW = Friction Stir Welding  

M.S = Microstructure  

HAZ = Heat Affected Zone  

B.M = Base Metal  

TMAZ = Thermo-mechanical Affected Zone  

NZ = Nugget Zone 
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ABSTRACT 

Classical drilling is the art form of producing holes in a material. It plays a major role 

in production industries because it accounts for more than 45 percent of metal separation 

processes. When drilling, maximum heat is generated, which causes the drill utensil to 

become dull and decrease its life. The hole-making technique employing form drilling is a 

sophisticated procedure. The friction drilling technology can be identified by its name. 

Thermal friction drilling's outstanding applications in several industrial domains will usher in 

a new era of joining processes for various work materials, particularly in sheet metal 

applications. This kind of drilling uses heat created by friction between the hole surface and 

the tool to create holes in sheet metals. The drill bit predominantly pierces the metal and 

causes heat as a result of friction. Friction drilling, thermal drilling and flow drilling are all 

names used in the industrial sector. Flow drill, thermal drill, and form drill are all terms used 

to describe friction stir drilling. The current study focuses on the impact of various drilling 

parameters on multiple production elements in friction stir drilling on ferrous and non-ferrous 

materials and draw attention to major and critical issues that researchers should address and 

examine soon. The ANOVA, Taguchi's technique is used to investigate the influence of 

process parameters and assess form drilling variables such feed, speed, material thickness, and 

tool diameter. 

Keywords: Friction drilling, process parameters, drilling variables 

 

 

INTRODUCTION 
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In 1923, Jean Claude de Valière, a Frenchman, attempted to create a tool that could 
drill holes in metal using friction heat rather than machining. It has long been known that if 

enough heat is applied, the metal will melt and a hole will develop. He created a customised 

drill to increase friction with that notion in mind. Because the appropriate materials were not 

yet accessible, it was only a middling success. Furthermore, it wasn't until the 1980s that the 

correct shape for this type of instrument was established. After that, in 1980, the methods of 

flow drilling were gradually successful by using the proper bit material. Friction drilling 

creates holes by causing metals to heat up due to friction. The drill bit basically pushes the 

metal out of the way by generating heat through friction. Friction drilling, form drilling, flow 

drilling, and heat drilling are alternatives to using a bit with a cutting edge for metal drilling. 

All sheet metal applications, such as propeller shafts, drive shaft brake systems, and so on, are 

the most common uses for friction drilling. Increased production in the automobile and pipe 

industries, as well as the development of mechanical products, materials, and joint design in 

mechanical engineering, forces manufacturers to speed up production and employ new 

technologies. 

The friction drilling steps are depicted schematically in Figure 1. As seen in Fig. 1, the 

conical tool's tip approaches and meets the workpiece (a). Friction on the contact surface, 

which is caused by axial force and relative angular velocity between the workpiece and tool, 

generates heat and softens the material of the workpiece. The softened work-material is 

initially pushed sideward and upward when the tool is extruded into the workpiece, as seen in 

Fig. 1(b). The tool can pierce through the workpiece material after it has been heated and 

softened, as shown in Fig. 1. (c). As shown in Fig. 1(d), once the tool has penetrated the 

workpiece, it advances forward to push aside more workpiece material and produce the 

bushing utilising the cylindrical component of the tool. As the procedure is completed, the 

tool's shoulder may make contact with the workpiece to collar the bushing's back extruded 

burr, as shown in Fig. 1. (e). The tool then retracts, leaving a hole on the workpiece with a 

bushing, as shown in Fig. 1. (f). Finally, as indicated in Fig. 1, thread formation is carried out 

(g). The drill is divided into five zones, as shown in Fig. 2. The tool geometry and its 

nomencalature are said to be as 

Where 

α = tool tip angle 

β =Tool conical angle 

d =Hole Diameter (mm) 

D =Tool shank diameter (mm) 

hc= centre region (mm) 

hn= Conical region (mm) 

hl = Cylindrical region (mm) 
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T = Shoulder region (mm) 

L = Shank region (mm) 

 

Fig. 1 Friction drilling steps: a- initial contact; b- tool-tip penetration to the material; c- 

material flow; d- tool-cylindrical region penetration; e- collar forming; f- tool withdrawal; g- 

thread forming 

 

Fig. 2 Form Drilling Tool Dimensions 

 One of the most significant problems in the manufacturing business is how to secure 

thin walled profiles or sheet metal tubes in a simple, efficient, and cost-effective manner. 

Other possible finds include threaded inserts and weld nuts, which are used to progressively 
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increase the number of thread profiles. More manufacturing stages, material removal, 

inclusion of external features, quality, and expense are some of the strategies that have 

drawbacks. Drilling in this manner creates a bushing from the parent material (workpiece 

material). These bushings are designed to investigate the amount of space available for 

tapping. To make a stronger link, we employ the same parent material for the cutting wall. 

Thermal Drilling has the advantages of being a quick procedure with strong joints, low cost, 

and no special machines required, high quality, little investment, no additional components 

necessary, fewer manufacturing processes, and a clean workstation (Chip less) 

LITERATURE REVIEW 

Scott F. Miller et al. Tool wear in friction stir drilling is investigated using a CMM to 

detect fluctuations in tool shape, features of tool wear are evaluated by measuring tool weight 

and shape alterations, and wear defects are detected using scanning electron microscopy. The 

variations in tool surface chemical composition owing to friction were examined using energy 

dispersive spectrometry. Torque and thrust forces are also recorded often during thermal 

drilling, as well as the size of the hole, to screen for tool wear effects. After 11000 holes, the 

bushing's diameter was reduced by 0.29mm at the base. On the conical and cylindrical 

regions, nominal tool wear occurred after 11000 holes.  

 Research of friction stir drilling of stainless steel using uncoated (UC), Titanium 

Aluminium Nitrate TiAlN (TC), and PVD AlCrN (AC) coated tungsten carbide (Wc) tool bits 

by Shin Min Lee et al. The least temperatures of surfaces were measured at 2400 rpm among 

the four different speeds when Wc drills without and with coating were used to produce holes 

in AISI 304 stainless steel. UC drills have the lowest surface temperature and the most wear 

when compared to AC and TC drills. The number of holes rose when the push force was 

reduced (For 20 holes produced with a speed of 6000rpm). 

 Performance by S.F. Miller et al. Friction stir drilling on cast metals is used for cutting 

Aluminum Al380 and MgAZ91D. Two methods of testing have been used, namely work 

material pre-heating and friction drilling at high speeds, to investigate the interrelationship 

between torque and axial thrust force. The advantage of a pre-heated workpiece is that it 

allows for an increased feed rate and a shorter cycle time while friction drilling a hole. As a 

result of friction drilling, a significant portion of the workpiece has been satisfactorily 

displaced. At 2500 rpm, a bushing form with smooth cylindrical sufficient length was 

obtained in contrast to AISI 1020 carbon steel. While room temperature has no effect on the 

production of bushings in Al380, it had a negative impact on increased spindle speed in 

MgAZ91D. 

 M.Boopathi et al.Friction Drilling on Stainless Steel, Aluminum, and Brass was 

studied experimentally. In friction drilling, the maximum thrust force for Stainless Steel 

material is obtained at a speed of 2500 rpm and a feed rate of 80mm/min. It can be seen that 

when the feed rate increases, the thrust force tends to increase at a constant speed of 2500 

rpm. At speeds of 3500 rpm and 3000 rpm, similar effects of parameters were observed. The 
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temperature distribution is measured using an infrared thermometer. Aluminium, brass, and 

stainless steel have maximum temperatures of 164, 252, and 4680 degrees Celsius, 

respectively. Balls are indented with a 2.5mm indenter. The Brinell hardness test is carried out 

on a variety of workpieces in various locations. Brass, stainless steel, and aluminium, for 

example, have peak hardness values of 166, 359, and 120, respectively. Under SEM, strong 

material transfer and adherence of the workpiece are observed under microscopic 

examination. There is very little indication of melting of brass and only a little amount of 

material transfer, and there is no indication of melting of brass, aluminium materials, and 

workpiece material transfer in stainless steel.  

 Investigation on Process Parameter Optimization in Thermal Drilling on SUS 304 

Stainless Steel by Wei-Liang Ku et al. Friction drilling conditions were used in this work, 

with speeds of 3,600 and 1,200 rpm and penetration rates of 75,125 mm/min. The effects of 

SR and Bush length in thermal friction drilling using the Taguchi technique on SUS304 

stainless steel were investigated in this experiment. Friction Drilling extended the tool life and 

improved the quality of the drill hole surface while avoiding tool wear. In this experiment, the 

optimal machining variable levels for BL and SR were FA(Friction Angle)=30°, 
FACR(Friction Contact Area Ratio)=50 percent, FR=100 mm/min, and Spindle Speed=3600 

RPM after 60 runs of SUS 304 stainless steel. FACR (Friction Contact Area Ratio) =50%, 

Spindle Speed=1,200 rpm, and FR=75 mm/min. 

 Research on Optimization of Machining Variables such as Stress and Structural 

Deformation in Friction Drilling by K.Hanumantha Rao et al. Ansys, which is Aluminum and 

mild steel plate, performs explicit dynamic analysis of drilling by adjusting operating 

parameters such as workpiece material, speed, and tool shape. Various tool materials and cone 

angles, such as HSS and Tungsten, 30° and 45°, are used. Aluminium has an excellent bush 
shape. For maximal deformation and minimum stress, a combination of optimal process 

parameters was found. The maximum deformation and low stress were reached at the tool 

using Taguchi experimental design. The ideal combination is Wc material with a cone angle 

of 300, a feed rate of 40m/s, and a spindle speed of 4000 rpm  

 Performing An Experimental Research on the Effect of Pre-drilling Depth and 

Diameter on Initial Deformation, Bushing Shapes, and Temperature: Zülküf Demir. Friction 

Drilling of A7075-T651 is pre-drilling diameters and depths had a crucial relationship with 

the end diameter and length of the tool's tip, the first deformation was removed or 

significantly reduced, and the process temperature was created regularly. The compliance of 

pre-drilling diameter changed based on spindle speed according to the temperature condition. 

At 3000 rpm and 40 mm/min feed, the highest temperature values were 346.1oC and 368.5oC, 

respectively. The bushing's shape is enhanced in cylindrical form, with fewer cracks and petal 

formation. In friction drilling, where specimens were not pre-drilled, the length of cracks on 

the bushing forms increased due to early distortion. 
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  Mathew Alphonse et al. Current Advances in Friction Drilling and 

Thermography Application in Friction Drilling. When heated, the ductility of the material 

increases, causing the work material to extrude from the bottom and sides of the hole, forming 

the bush and boss, respectively. This results in the desired threading projection. Damage to 

the surface will occur at a given temperature throughout the hole-making process, which can 

be monitored using thermography. Damages that arise throughout the production process will 

be examined and minimised as a result of this. During the drilling process, various 

phenomena such as transients, thermal phase, extrusion, and plastic flow for the work material 

will occur, all of which will have a direct impact on the material's mechanical properties and 

cause plastic material deformation from the work hole surface at high temperatures. 

 B.Padma Raju et al. Used Deform-3D software to investigate the FEA of a Friction stir 

Drilling process. The purpose of this software is to replicate the drilling process. When the 

temperature in both the tool and the work piece and the work sheet is high, the deformation in 

this method of drilling is very high. Modeling and simulation are essential tools for 

comprehending stresses, temperatures, material flow, and strains that are difficult to detect 

empirically during friction drilling experiments. Effective Stress in Form Drilling Decreases 

as penetration rate and cutting velocity rise. Similarly, when the feed rate and cutting speed 

rise, the effective strain increases. DEFORM-3D is an excellent tool for simulating the 

friction drilling process, developing feed and spindle speed, and predicting strain and stress 

propagation in the bushing formation. 

 Mohd Zurrayen Abdul Mutalib and colleagues: To assess tool wear, do an 

experimental investigation on low carbon steel. The tungsten carbide tool is characterised by 

friction drilling. the qualities of The changes in weight reduction and tool form were used to 

calculate tool damage. The Wc tool is durable and capable of drilling 1000 holes. The tool's 

weight and shape variations are shown in the conical areas and the tool's centre. It was 

determined that abrasive wear was visible in the conical and central regions, as well as 

circular grooves. Adhesive wear particles have been seen at the tool conical regions, centre, 

and another at the tool surface oxidation wear, which has a black burned look. 

 T.Kanagaraju et al will perform experiments on aluminium 6061-T6 alloys to optimise 

friction drilling process parameters such as torque and thrust force. It is clear that cutting 

speed has a greater impact on thrust force than feed rate. Feed rate contributes 18.42 percent 

to form drilling of aluminium 6061-T6 alloys, whereas cutting speed contributes 79.98 

percent. Increases in speed produce more heat in order to lower thrust force. The thrust force 

changes as the feed rate and cutting speed increase. It's worth noting that the push force rises 

as the penetration rate rises and falls as the cutting speed rises. Similarly, the torque decreases 

as the cutting velocity rises, and the feed rate rises.

On the investigation of form drilling on AISI 304 stainless steel, Han-Ming Chow et 

al. discussed how machining features such as drill shape, FA, feed rate, FCAR, and spindle 

speed may change the parameters. During the FD process, the bushings are created three 
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times longer than the thickness of the work piece material. The bush can give more strength 

and a larger contact area with the shaft. FA = 30%, FCAR = 50%, feed rate = 100 mm/min, 

and drilling spindle speed = 90 m/min were the best drilling parameters. Then, for four runs, 

the SR value Ra = 0.96m was acquired. A improved surface roughness was obtained at a 

speed rate of 90 m/min and a peneration rate of 100 mm/min, while a feed rate of 125 

mm/min produced a worse SR in this investigation. 

 Surface Texture Produced by Friction Drilling of Al2024-T6: Investigation by M 

Boopathi et al. In terms of tribological considerations, aesthetics, corrosion resistance, fatigue 

life enhancement advantages in later processing, and precise fit of essential mating surfaces, 

integrity and the SR of most significant for many machined components. Surface finish (Ra) 

value of 0.7662μm when spindle speed is 22V and feed rate is 1.5 mm. 

 S.-M. Lee et al.Inquiry into IN-713LC Friction Drilling Casting Super alloy at various 

speeds and feed rates has an impact on material qualities such as surface roughness, hardness, 

and roundness. It reveals that higher rotational speeds result in reduced internal porosity. 

When greater hardness reaches the hole's edge, it produces less heat, which reflects an uneven 

surface on the hole wall and results in poor roundness. Surface roughness will be improved 

with a higher rotating speed. 

 An Examination of Hole Geometry in Friction was carried out by Latif Ozler et al. 

Drilling holes in AISI 1010 steel squaretube materials with tungsten carbide tooling of various 

diameters and friction angles. Various machining parameters influence thrust force and zone 

temperature. As the speed of the drill increases, the contact period between the drill and the 

workpiece lengthens, raising the temperature of the hole zone, changing the bush geometry, 

and lowering the force. Likewise, increasing the cone angle reduces the hole zone and 

shortens the contact period between the workpiece and the drill. When the feed rate and axial 

force are increased, the washer geometry has an influence. 

 A.A. Eliseeva et al. Friction drilling produces microstructure changes in 2024 

aluminium alloy, which are influenced by several zones such as the stir zone and the thermo-

mechanically affected zone. Because of deformation in the thermomechanically impacted 

zone, grains are elongated and layers are partially recrystallized (TMAZ). At high 

temperatures, recrystallized grain structure and equiaxial grains are found in the stir zone 

(SZ). The lowest volume fraction and smallest grain size of stable second phase particles 

obtain the most strength in the SZ, while micro hardness decreases in the BM. 

 D. Biermann et al.Evaluate the level of roundness deviates, circularity, and bore 

diameter using front face thermal drilling of lightweight cast work materials. To pre-heat the 

tool, he employed an integrated temperature controller portable induction system. At a feed 

rate of 300 mm/min, the shattered bore walls occurred, and the conical tool pierced the 

workpiece with maximum torque. At high temperatures, pre-heating the tool results in an 

excellent surface finish, but at beginning temperatures of 200°C, bores fracture and roundness 
deviations occur. 
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 Mehmet Tuncay Kaya et al. conducted an experimental study of the effects of several 

factors on Friction Drilling of ST12 Steel, such as spindle speed, FCAR, and feed rate. With a 

45° friction angle, a 100% FCAR feed rate of 100 mm/min, and a spindle speed of 3000 rpm, 
the tool will reach a minimum surface temperature of 624°C. Similarly, at 6000 rpm, a 

drilling tool with a 30° conical angle, and FCAR 50 percent feed of 100 mm/min, the 
maximum surface temperature was 775°C. While speed and feed are constant, FCAR has no 

effect on surface temperature. It has been determined that increasing the friction angle, 

lowering the speed, and increasing the feed will result in an increase in thrust force. In all 

other words, a reduction in friction contact will result in a reduction in torque. 

 Biwin, R., et al. Look into the Effects of Friction Thrust Force and Torque Drilling 

Process Parameters on Aluminum 6061-T6 Alloy Thrust force and cutting velocity are 

influencing factors in torque, and thrust force increases as feed rate increases. Cutting velocity 

is observed to rise as feed rate and torque are increased. 

 Dr.Gopichand et al. use explicit dynamic analysis in Ansys work bench to observe 

stress, elastic strain, and work material distortion during friction drilling on an A7075-T6 

workpiece. Maximum stress was observed at a speed of 2000 rpm and a feed of 20 m/s, 

maximum strain happened at a federate of 40 m/s and a speed of 2000 rpm, and optimal bush 

development occurred at 2000 rpm and a feederate of 40 m/s, according to the observations. 

 Sushant Sunil Patil et al. use ANSYS APDL to evaluate micro structural variation 

during the friction drilling and thermal analysis process of AISI 1008 Aluminum and AISI 

1015 Mild Steel friction drilled holes using tungsten carbide tool. The S/N ratio is used to 

determine the optimal combination in this Larger-the-better (Temperature and Hardness) and 

Nominal-the-better (Bush Length) situation. AISI 1015 Mild Steel and AISI 1008 Aluminum 

have a minimum hardness of 139.33 Hv and 55Hv, respectively. AISI 1015 Mild steel and 

AISI 1008 Aluminium have maximum temperatures of 320°C and 480°C, respectively, and 
bush lengths of 11.02mm and 10.42mm, respectively. 

 Cebeli zek et al. analyse the thickness and height of the bushing sheet, as well as 

surface roughness based on conical angle, material thickness, spindle speed, and penetration 

rate in friction drilling of St37 Steel and A7075-T651. While simultaneously lowering both 

the cone angle and the feed rate Increased spindle speed reduced surface roughness, while 

increasing tool conical angle and feed rate reduced bushing height and increased bushing 

sheet thickness. Because the working temperature was less than 600°C, St 37 steel was not 
appropriate for friction drilling. 

 Sara A et al. experimentally investigated the optimal parameters of the flow drilling 

process on stainless steel AISI 304 using analysis of variance techniques and DOE approach 

combined with fuzzy logic. The results reveal that with a rotating speed of 3500 rpm, a feed 

rate of 60 mm/min, a friction contact area ratio of 50%, a friction angle of 30, and a tool 

diameter of 9.2 mm, the process parameters combination will be ideal. In order to get a longer 
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bush length, additional bearing surface can be threaded. When the axial force is lowered, the 

machining current is limited. 

 Cebeli Ozek1 et al investigated different types of aluminium alloys, including A7075-

T651, A5083, A6061, and A1050, and discovered output process parameters like surface 

roundness, bushing height, and frictional heat generated based on input parameters like 

coefficient of thermal conductivity feed rates, and spindle speeds. Following the case study, 

the author concluded that greater bush heights formation can be observed at lower speeds and 

high feed of the friction drilled Aluminum alloy A7075-T651, which are 6.27mm bushing 

height at 3000 rpm and feed of 50 mm/min, for A5083 Aluminum alloy at 3600 rpm and feed 

of 100 mm/min, and for A6061 Aluminum alloy at 3600 rpm and feed of 100 mm/min. At 

1800 rpm spindle speed and 50 mm/min feed rate, the aluminium alloy A1050 bushing height 

was 6.71mm, while the aluminium alloy A1050 bushing height was 8.56mm at the same rates 

as alloy A6061. The optimum surface roughness values for Aluminum alloy A7075-T651 at 

2400 rpm, 50 and 100mm/min feed rates are 2.4m, 3m for A5083 at 2400 rpm and 

75mm/min, 2.8m for alloy A6061 at the same speeds and rates as A5083, and 2.6m for alloy 

A1050 at 4200 rpm and 25mm/min. 

 Dr. KGK Murti and colleagues designed a combination tool for friction drilling and 

tapping on AL 6365 material to investigate the roundness error that is affected by various 

parameters such as feed and speed. With a spindle speed of up to 3000 rpm, the effect of hole 

quality increases with speed, eventually leading to a reduction in roundness error. As the 

Friction Contact Area Ratio, feed rate, and friction angle increase, the axial thrust force and 

torque increase. To minimise the axial thrust force and torque, increase spindle speed. 

 Prof. V.Diwakar Reddy and colleagues conducted experiments utilising the 

buckingham pi-theory. Dimensional study of ball bearing parameters and identification of 

dimensionless characteristics that influence the ball bearing system, as well as plotting graphs 

with heat transfer coefficient as a parameter that varies with non-dimensional parameters. 

Hear about the impact of power consumption and a list of dimensionless parameters that don't 

affect the bearing system. 

 P. Krasauskas et al.used a tungsten carbide tool to do a numerical simulation and an 

experimental investigation on an AISI 304 stainless steel plate with a thickness of 1.5mm. 

The maximum torque is 2.5Nm, the maximum axial force is 1480N, and the temperature 

obtained on AISI 304 steel of 1.5 thickness on the upper side is 569°C, according to the 
empirical observations. The maximum temperature observed at the last stage of drilling is 696 

C, and the maximum temperature observed when the conical part of the tool reaches the 

workpiece is 595 C, according to numerical simulation using ABAQUS/EXPLICIT dynamic 

finite element analysis. 

 The thermal characteristics of AISI 1020 Steel and AA 6061 T6 materials was 

investigated by N.Rajesh Jesudoss Hynes et al. In a numerical model, Heat Flux 30 W/mm2 

was employed to observe the thermal behaviour of the workpiece. In the simulation time, the 
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maximum temperature of 1300K was achieved in the disc's central region in the first few 

seconds. The thermomechanical process will determine how much frictional heat is generated 

between the work piece and the tool. 

 P.V.Gopal Krishna and colleagues used High Speed Steel Tools to perform Friction 

Drilling on the material AA6351 and established mathematical models for torque and axial 

thrust. Low and medium speeds will produce a highly burnished surface. High-speed 

discoloration is noticed (3000 rpm). Thrust force maximum and minimum are 615 N and 253 

N, respectively. The maximum and minimum torques are 1.85 and 0.51 N-m, respectively. 

Pantawane P.D.Ahuja et al. Executed tests and multi objective optimization of friction 

drilling process on AISI 1015 with tungsten carbide tool with dimeter of 7.3 and researched 

26 different circumstances to drill holes 1 mm thick of work piece to achieve full desirability 

of 0.98 and found that at feed rate of 71.36 mm/min and speed of 4500 rpm, the maximum 

desirability of 0.98 was acquired. 

CONCLUSION 

 Various reseachers have found that UC drills have the lowest surface temperature and 

greatest wear when compared to AC and TC drills, and Friction contact area ratio does not 

affect the surface temperature by maintaining constant feed rate and spindle speeds. With 

increasing spindle speed, torque and thrust force decrease. With increasing FCAR, feed rate, 

and friction angle, torque and thrust force gradually increase. Because of the high t/d ratio, the 

bush shape will become cylindrical, reducing the torque, thrust force, and power required to 

make drill brittle cast aluminium. Although workpiece preheating will help to improve bush 

formation, brittle cast metal bushing quality must still be improved. 

 Friction drilling is a fast, cost-effective, and novel hole-making technology for sheet 

metals. Future research is needed in the following areas, according to this review: 

Artificial Intelligence techniques such as Fuzzy Logic, Neural Networks, Genetic 

Algorithms, and others were used to optimise the friction drilling process while taking into 

account crucial machining parameters. 

The temperature and stress in the tool during friction drilling can be studied using 

finite element modelling. This can be advantageous in terms of tool shape and material 

choices. Improved tool geometry can also aid in reducing thrust force and deflection, as well 

as improving bushing generation in the workpiece. 

For brittle cast metals, new approaches for improving bushing quality are still needed. 

The process of work-material deformation and fracture to generate petals wasn't well 

recognized. Different methods of heating the workpiece must be examined in practise, such as 

employing induction heating to increase the temperature locally on the drilling or tool, 

ultrasonic vibration of the workpiece, or specialized tool characteristics that cause frictional 

heating before to drilling. 
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Abstract 

The impact of Brahmanisation and Sanskritisation had varying influences on different 

societies in different regions because Brahminical domination and rigidities of the caste system 

varied across regions of India. Unlike other neighbouring regions, Kashmir had witnessed less 

impact of Sanskritization because of less impact of Brahminical domination. What had made the 

society of Kashmir different from the other neighbouring regions of the country was rigidities of 

caste system, inhuman practice like sati, status of women, and the most importantly the Brahman 

domination. It is argued that the composite culture and toleration in the society of Kashmir made 

it peculiarly and different in affairs of Brahmanisation and Sanskritisation. This peculiarity was 

possible because of trade contacts with Central Asia through Silk Route and the emergence of 

different religions from time to time. The cultural interactions with neighbouring nations made 

the society unique and accommodative. 

KEYWORDS : Accommodative, Damaras Nisadas, Dombas, Kritas, Kashmir, Society  

Introduction: 

Most scholars of the history use a peculiar approach, a centric one to reach to the conclusions. 

The common usage of this centric approach has made it a dominant approach of history writing. 

The approach is applied on every corner of country without taking into consideration 

geographical differences and internal potential of different regions for transformation. This 

approach became the biggest obstacle in the way of documentation of regional history or local 

history. Researchers on India‟s cultural past focus on such processes for pan India nationalism, 

hence hoodwink many facts that are otherwise handy in taking a different course to study the 
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history. Change has occurred with the passing of time and the arguments put forward with this 

conventional historical method are now being understood more correctly as a process of cultural 

interaction, mutual assimilation and synchronic development rather than imposition of the 

culture of one powerful or superior race of people to another powerless, inferior or wretched 

group.  In this paper the main focus remain on the aspects that make the society of Kashmir 

peculiar and accommodative in nature. 

It is believed that the beginning of social divisions goes back to Harrapan times. During 

excavations the archaeologists have found divisions among the settlements of towns. These 

different kinds of settlements are believed to be of different groups‟ unequal in their status. But 

the general opinion among the historians, writing on ancient India, is that the society in the early 

Vedic period (1500-1000 BCE) was accommodative, tolerant and was not unjust towards lower 

castes and the woman. These historians believe that though the caste system was prevalent but 

caste had no hereditary status, hence caste mobilization was a regular feature of that society. 

They link caste system with the functional specialization. Some even link it with the Plato‟s 

theory of classes (Mandelbaun, 2010, p. 23) . 

James Mill in his History of British India (1817) divided Indian history into three major 

sections: Hindu civilization, Muslim civilization and the British period. For Mill the principal 

value of a culture was the degree to which it contributed to the furtherance of rationalism and 

individualism. He saw neither of these two values in the Hindu civilization and therefore 

condemned it severely. To counter this argument the nationalist historians maintained that Indian 

culture had an essentially spiritual quality which was totally opposed to that of the essentially 

materialistic Western civilization (Thapar, 2009, p. 11).The other factor that influenced the 

nationalist writers was the desire to stress the political unity of the country from earliest times 

(Thapar, 2009, p. 11). The nationalist historians, however, went for the glorification of the 

ancient Indian society and regarded the Vedic age (1500-1000 BCE) as the „golden age‟.1 Social 

reformers like Raja Rammohan Roy, Jotirao Phule hailed the Vedas as divine and revered the 

society they established. Dayanand Saraswati even gave a call „back to Vedas‟. This 

„glorification‟ of the past, however, does not explain the paradigm shift that occurred in the 

Indian society when it changed from „golden period‟ in the early Vedic period to „dark ages‟ in 

1 . Historians like H. C. Raychaudhuri, R. C. Majumdar, R. K. Mukherjee, H. C. Ojha etc. fall in this catagory. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1018



the later Vedic period (1000-500 BCE).2 RomilaThapar explains this glorification approach of 

nationalist historians as partly a reaction to James Mill‟s approach of Indian history and partly an 

effort in the building of national self-respect (Thapar, 2009, p. 10). 

   If the glorified version of the ancient north Indian society is believed to be true, still we find 

various references which force us to acknowledge that all was not well with that society.  There 

are references that the society was patriarchic in nature and woman was not allowed to 

participate in rituals unless accompanied by her husband (Sharma, 2010, p. 108) (Singh, 2013, p. 

192). There is a clear reference that the society was divided among the Aryans and Dasas (dark 

skinned people) (Sharma, 2010, p. 108) (Singh, 2013, p. 192). Irrespective of some 

shortcomings, the early Vedic period was undoubtly the best when compared with the later 

Vedic periods. The situation changed in later Vedic times and the society entered into complete 

rigidness. It was the time when the Verna system took a complete shape. G. S. Ghurey has 

outlined four periods of social development. The Vedic period which in his estimate ended about 

600 BC, was mainly comprised of the literary data of the Vedic Samhitas and the Brahmanas. 

This was succeeded by a period in which a trend towards a thorough going caste system had 

begun. During the third period a number of features of „class‟ caste society became crystallized. 

Then, about the tenth or eleventh century AD the system was developed that remained in 

operation with considerable consistency for about a thousand years (Ghurye, 1961, p. 43). The 

first reference of division of the society into the four Varnas occurred Pursha-sukta in book tenth 

of Rig Veda10.90 (Ralph T.H Griffith, 2017, p. 10.90). The four Varnas being: the Brahman, the 

Kshtriyas, The Vaishyas and the Sudras. According to Srinivas, the ordering of different Varnas 

was clearly intended to support the theory of Brahminical supremacy (Srinivas, 2004, p. 4). The 

order of the four classes is justified by the Creation- theory.3 THE HISTORY OF CASTES AND 

VARNAS PRESENTED  HERE APPERAS MIXED UP AND CONFUSED.  

    Since the later Vedic period, the first three Varnas were to be called as „Dvija’ literally 

meaning twice born which entitled those who perform Upanya Ceremony (Srinivas, 2004, p. 3) 

(Singh, 2013, p. 202). The twice born became „pure‟ while as the rest were considered as 

2 The geographical focus of latter Vedic includes the Punjab and the middle Ganges valley in the main, with a more 
familiarity with the Indus area, western and eastern India and Vindhyas. 
3 . The creation-theory holds that the four classes emanated from the sacrifice of the Primeval Being. The names of 
those four orders are given there as Brahamana, Rajanya, Vaishya, and Shudra, who are said to have come 
respectively from the mouth, the arms, the thighs, and the feet of the Creator.   
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„impure‟ and the relation between the two were generally expressed through this pollution and 

purity binary (Srinivas, 2004, p. 4).The lower classes were to serve the upper classes hence were 

deprived from performing all such rituals which were meant for higher castes. Although there 

was some sought of „vertical solidarity‟4 but there was no trace of horizontal one. Manu refers 

that Shudras and Vaishyas should not be allowed to deviate from their duties (Bulher, 1886), p. 

Chapter x(i) 401). Manu the members of higher orders attempted at all times to live their lives in 

a particular style in accordance to their ranks. The lower classes were made the victims of 

Pushamedha sacrifices5, as mentioned in Vajasanyi Samihta and Taitrya Brahman. Katulya also 

makes a mention of four Varna based social order. He also mentions about those people who fell 

outside of the four Varnas. Those outside the four Varnas were classified as Mlechchas 

(outsiders) and Chandals (Mannadiar, 2010, p. 10) (Shamasastry, 1905, p. chapter III). These two 

classes were pushed out of the city and allowed to live only beyond the cremation grounds 

(Mannadiar, 2010, p. 10). The pathetic situation of the lower classes is highlighted by the foreign 

travelers. For example Chinese traveler Fahien, who visited India in the reign of Chander Gupta 

II, states that Chandalas had to live outside towns and market places and were expected to strike 

a piece of wood so that others could get out of their way to avoid their touch (Beal., 1993, p. 55). 

    The whole social and political order of the north Indian society was based on two important 

concepts Dharma and Danda. Dharma is a Sanskrit term meaning something that holds the 

society together. It was defined as performance of duties according to one‟s own caste. To act 

according to the rules of his Dharma meant that a man must accept his position and role in 

society on the basis of the caste into which he was born and the norms which had been 

enunciated for that caste (Thapar, 2009, p. 27). On the other hand Danda means force, coercion, 

discipline, and is generally used to mean coercive power of government (Thomas Pantham, 

1968, p. 17). Dharma was used to establish the higher caste superiority especially that of 

Brahmans while as Danda was used to uphold Dharma by force (Thomas Pantham, 1968, p. 17). 

The rules of Dharma were framed by Brahmans themselves, hence, tried to maintain their 

superiority (Thapar, 2009, p. 27). The society thus established on the caste hierarchies became 

static, and hence lacked any mobilization of caste or occupation. In order to check any social 

4 . Certain traits were common in all four Varnas to which M.N. Srinivas calls vertical solidarity. For example in 
certain areas Brahmans and Shudras would speak same language, observe some common festivals and share certain 
local deities and beliefs. 
5 . It was a human sacrifice to invoke the gods. 
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mobility, caste was linked with Karma.6The society got divided into the “twice born” and the 

Shudras, the upper castes and the lower castes, unequal in their social, economic, legal and 

political aspects. The social hierarchies gave birth to economic and legal inequalities. Hindu 

scriptures codified laws and punishments according to various castes (Doniger, 2000, pp. 

vii,337-38). There was no equality before law. Rights were the privileges of the twice-born while 

as Shudras had only obligations. The burden of society fell heavily on the shoulders of these 

Shudars who could claim hardly any rights and privileges (Thapar, 2009, p. 28). 

Ancient society of Kashmir:  

   Kashmir is the name given to the northernmost region of Indian Union, the society of ancient 

Kashmir was almost free from all these elements which all time remained the core issues of the  

other neighboring regions during ancient times. Hierarchally, the Kashmiri society was divided 

into four groups where the Brahmans found themselves on the top and Shudras on the bottom 

(Kumari, 1968, p. 77).7But the division was not so rigid, and a low caste could easily do 

activities pertaining to higher castes and higher castes also engaged in the works meant for lower 

castes. The Nilamata describes that the Shudras taking part in the coronation ceremony of the 

king, indicates that they were not considered debased (Kumari, 1968, p. 87). In addition the text 

makes mention of Karmajivis and Silpis belong to Shudra varna. The former were probably low 

paid workers and the latter were artisans, who exchanged gifts with the higher Varnas during the 

Mahimana celebrations (Kumari, 1968, p. 77). Furthermore, the low castes were not denied entry 

in administrative posts and could acquire higher positions in the administration. For instance 

Matrigupta, a rank outsider called upon to wear the crown is a case in point while the Utpalas8 

could in no way claim noble descent (Saxena, 2009, p. 283). The king Gopalvarrman(A.D 902-

904) was succeeded by his brother Samkata (904), who, according to Kalhana, was not the real 

brother of the king but had been picked up from the highway (Stien M. A., 2007, pp. Book v, 

verse,242). Kalhana mentions that Uccala9 forced various lower castes, servants to act as 

6 . For Hindu‟s an individual‟s birth into a particular caste is not accidental but a result of his Karma or actions in his 
previous life. Dharma and Karma are integrally connected. An individual‟s Karma determines his caste, and 
therefore his Dharma, and his Dharma defines his rightful Karma.     
7 Neither the Kalhana nor the Nilamta discuss the origin of “Varnaasrama” and does not even describe this system in 
detail. For instance check DrKumari, Ved (Trans). (1968).p, 77. 
8 Ruling dynasty in Kashmir (A.D 855- 939) 
9 . Uccala was from a side- branch of the Lohara royal line,who succeeded to throne after the death of Harhsa in 
1101. 
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ministers (Stien M. A., 2007, pp. .Book,viii,verse,175). Mention is also made of Nisadas 

(boatmen), Kritas, Dombas, or the other low castes to acquire higher posts in the administration. 

For example, under Chakrvarman (A.D936-37) the Dombas practically held all important posts 

in the court and two of the Domb women became the King‟s favorite queens (Stien M. A., 2007, 

pp. Book,v,verses,354-389). Kalhana refers that the king Ksemagupta (A.D 950-980) was 

surrounded by the bands of Dombas and Chandals. Further refers that they were roaming freely 

in the palaces that got purified latter during the reign of his (Ksemagupta) son Abhimanyu when 

the great buildings got damaged by the fire (Stien M. A., 2007, pp. Book, vi, verse 182 and 192). 

Unlike north India the Chandals of Kashmir did not had to strike drums so that people avoid the 

touch. Instead of that they were employed as night watchmen and king‟s bodyguard (Stien M. 

A., 2007, pp. Book iv, verse, 516 and book Vii, verses 309-311). Sometimes Chandals were 

associated with Dombas. During the modern times the Dombas according to Lawrence, were 

village watchman and in addition to their police functions, they were entrusted by the state with 

the duty of looking after the crops. Dombas were said to have the predatory instincts and were 

not trusted as private citizens. Lawrence had stated it was also to their credit that hitherto they 

had never stolen state treasure. Although the large amounts of silver were brought by them from 

the Tehsil treasuries to Srinagar (Lawrence, 2006, p. 311). This indicates that they were not only 

entrusted to look after the crops but were also to escort the state treasurer at different occasions 

especially when transferred from Tehsils to Srinagar. 

 Similarly, Brahmans of Kashmir were more accommodative as they could even do the 

works which were considered against the Dharma for higher castes in ancient times. In ancient 

society the lower classes were made the victims of Pushamedha sacrifices, while in Kashmir the 

Brahmans themselves performed the Prayopavsa (solemn fast) (Stien M. A., 2007, pp. Vol 1, 

book IV verse, 82, book V, verse 468, Book VI, verses, 25, 336, 343, Book VII, verses, 13, 

1088, 1157,1611.) (Stien M. A., 2007, pp. Vol 2, Book VIII, Verses, 51, 658, 709, 768, 2224, 

2733, Etc. )So that their, demands could be fulfilled. There are even references about Kings 

visiting the homes of the lower castes and eat meals there (Stien M. A., 2007, pp. Book 

viii,verses,870,873). The Brahmans were mostly vegetarians while as in Kashmir vegetarianism 

was no necessary character for being Brahman (Srinivas, 2004, p. 8) (Kumari, 1968, pp. 118-

119). A Brahman in Kashmir was one who, among higher castes was well versed in Shastras. 

During modern times the Brahmans of Kashmir, writes Lawrence, sought other occupations and 
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many of them were in business while others worked as cooks, bakers, confectioners and tailors, 

and even some followed the plough and carried manure (Lawrence, 2006, p. 303). As the ancient 

societies were growing in age,  they becoming more and more rigid, caste based, ritualistic, static 

and Brahman dominated, while as in case of Kashmir, the more the society advanced it became 

more and more accommodative, less rigid and more dynamic. 

a. Tolerative and accommodative 

Sanskritization, as defined by M. N. Srinivas means a process by which a „low‟ Hindu caste, or 

tribal or group, changes its customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high, 

and frequently, „twice-born‟ caste (Srinivas, 2004, p. 6).The impact of Saniskritisation has 

varying influences on different societies across India. Kashmir was emerging as a unique culture 

even with a Hindu majority population. The society of Kashmir society was less stratified, less 

rigid with easy vertical mobility. In Kashmir, mobility differed from that of the rest of the 

country in the manner that Sanskritization in India results only in positional changes in the 

system and does not lead to any structural change (Srinivas, 2004, p. 6)while as in Kashmir 

mobility brought structural change also. S. L. Dohsi maintains that in India caste system 

maintains its order and change. Order means the hierarchy of the system. Modernization, 

technology, education and politics have not been able to change the position of the caste in the 

system. A member of an untouchable may become a cabinet minister but he is not allowed to 

change his position in the caste hierarchy. Similarly, a Kshatriya despite of his being a learned 

person cannot obtain the status of Brahman (Doshi, 2008, p. 195). 

    Kashmir from ancient times has acquired a unique status because of its strategic location, 

bounded by several countries. The flourishing of ideas on daily basis happen to possible because 

of trade contacts with central Asia through silk route. This route links Kashmir with central Asia, 

onwards Damascus, coastal Yemen and in desserts of Hejaz (present day Saudi Arabia), left a 

remarkable mark in shaping Socio Economy of Kashmir. The cultural interactions with 

neighboring nations made the society not only unique but also accommodative. This was 

possibly one of the reasons behind Kashmiri society being less rigid.  

 Kashmir society had developed a peculiar culture, a composite culture which was 

accommodative and tolerant (Shali, 1993, p. 19). The advent of Buddhism during time of King 
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Ashoka gave further flip to the growth of this accommodative culture and the tradition of 

tolerance and harmony. Prior to Buddhism the people of Kashmir were followers of cult of 

animism (Naga worshipers). The Buddhist preachers were allowed to propagate their teachings 

freely and the people so converted were not thrown out from the society rather constituted the 

integral part of the society. Their social and political positions remained same, only religions 

changed. In India Buddhism originated and expanded as a movement against the then prevailing 

Brahaminical order (Basham, 1963, p. 246)but in case of Kashmir conversion to Buddhism was 

more or less a voluntary act devoid of any caste and social reasons. The development of 

composite culture left no place for the social evils to infiltrate. 

    During ancient times The Brahmans framed the society in such a way that helped them to 

easily suppress the lower classes. According to Ghurye the three lower castes were ordered to 

live accordingly to the teaching of the Brahman who shall declare their duties while the king was 

exhorted to regulate their conduct accordingly (Ghurye, 1961, p. 76). It was Brahman class who 

would define the social and economic status of the rest of the three classes and the king acted to 

uphold the same status. But the Brahmans of Kashmir, almost never indulged, nor were they 

given such a free hand, in such suppression that curbed the liberties of lower classes. Their 

position can be understood from two different angles. Firstly, the tolerant nature of the society 

did not provide much scope for such an exalted position; Secondly, the presence of a strong and 

powerful class of Damaras (landed aristocrats) who not only cut the influence of Brahmans but 

could even change the kings at times.10 The presence of this powerful group did not allow the 

Brahman class to expand their influence beyond the performance of certain religious rituals 

(Stien M. A., 2007, pp. viii.p,307). Kalhana mentions, the king Bhiksacra (A.D 1120-21) was 

mere a tool in the hands of Dammars.  To counter them, The Brahmans had to hold solemn fast 

against this rival group (Stien M. A., 2007, pp. Book, viii. Verse,855,899). Further, Kalhana 

makes a mention of this group as king makers when he mentions the role played by Dammaras in 

the fight between King Jayasimha and Bhiksu. To defeat Jayasimha (A.D 1128-1149), Bhiksu 

gathered all the Damaras marched towards capital city of Jayasimha in the hope of taking it 

(Stien M. A., 2007, pp. Book, viii. Verse,1487-1489). The Damaras soon realized that Jayasimha 

if defeated would impact their position under the reign of Bhiksu so they secretly sent 

10There emerged other influential groups such as Tantrins and Eknags but Dammars proved more powerful. 
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messengers to Somapala (of Rajapuri) offering him the throne. They thought as on accounts of 

the defects of his person and character he was no better than a brute animal, they would have the 

pleasure of the rule entirely for themselves (Stien M. A., 2007, pp. Book, viii. Verse, 1492). It is 

also believed that by 12th century AD the Damaras had become very powerful. They had 

developed a large army and occupied a huge wealth and had strongholds in many important 

places in the Valley. Gargachandra, one of the Damaras was so powerful that without his support 

no king could conveniently occupy the throne (Stien M. A., 2007, pp. Book, viii. Verse,415). It 

was not Brahmans who could lend legitimacy to the ruler rather it was the powerful class of 

Damaras whose support itself was a legitimizing force. Further, the legal code „Varna-dharma‟ 

was not codified in the manner it was codified in India (Kumari, 1968, p. 77) Absence of such a 

legal code debarred Brahmans to enlarge their influence as the law givers and law interpreters. 

The power of law giving and law interpreting had put the Brahmans in India at the highest 

pedestal. They had a privilege over the duties of the other castes, including the King‟s (Srinivas, 

2004, p. 5). 

   As rituals and ceremonies could not be performed without Brahmans hence Brahman 

dominance prevailed easily, while as it could not make that kind of an impact in Kashmir 

because the ceremonies were not necessarily to be performed by the Brahmans only (Kumari, 

1968, pp. 83,87). Kalhana mentions that Brahmans in Kashmir were to make hunger strikes for 

acknowledging their demands (Stien M. A., 2007, pp. Vol 1, book IV verse, 82, book V, verse 

468, Book VI, verses, 25, 336, 343, Book VII, verses, 13, 1088, 1157, and 1611) (Stien M. A., 

2007, pp. Vol 2, Book VIII, Verses, 51, 658, 709, 768, 2224, 2733). King Samkarvarman (A.D 

883-902) had introduced the system of forced carriage of loads for every soul irrespective of 

caste (Stien M. A., 2007, pp. Book, V,verse,174).Same thing occurred during the reign of King 

Harsha. It is on record that the Brahmans took a fast for exempting themselves from forced 

labour (indicating that even Brahmans were taken for forced labour) (Stien M. A., 2007, pp. 

Book, vii, verse,1088). Kalhana further mentions that during the rule of Didda, Brahmans had to 

undergo fast for removing Tunga from the office of prime ministership (Stien M. A., 2007, pp. 

Book, vi, verse 336) (Raina, 2018).  

 

b. Rise of Islam: 
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Islam arrived in Kashmir before the establishment of Muslim sultanate in 1339 AD.11The 

presence of Muslims in Kashmir goes as far back as the eighth century AD (Wani, 2005, p. 44). 

Kalhana has mentioned that before three hundred years of the Sultanate, Muslims acquired high 

positions in the army (Stien M. A., 2007, pp. Book viii, verse, 885)Islam in Kashmir spread by 

two important reasons. First; through Muslim traders who came from Sindh, Arab, Central Asia 

etc and made contacts with the Kashmiri population. Secondly; Islam spread through the 

preaching of Muslim preachers, the Sufis and Rishis. Sufism played a great role in the process of 

Islamization of Kashmir. The history of Sufism in Kashmir is spread over a long period of time 

starting from Sayyid Sharfuddin Abdul Reham, popularly known as Bulbul Shah to Sufi poets 

(Rafiabadi, 2011, p. 2). The prominent among the early Muslim Sufis was Sharfuddin (Bulbul 

Shah) who came to Kashmir during the reign of Suhadeva (1301-1320) (Wani, 2005, p. 54).The 

conversion of Rinchana (the ruler of the state) to Islam is regarded as his over lasting 

contribution. Besides it, it is said that he was able to convert some ten thousand converts, 

including Rawanchandra, the brother –in-law of Rinchan (Rafiabadi, 2011, p. 5)The conversion 

of the ruler to Islam marked a turning point in the History of Islam in Kashmir. Not only did 

Islam receive a political patronage but also become a „reference group culture‟, a status- 

improving way of life, as the Muslim was elevated from a Mleecha to a monarch (Wani, 2005, p. 

55). 

Rinchana accepted Islam and ascended the throne as the first Muslim king of Kashmir. 

However, in north India, the Muslims became rulers only after the conquest of the India soil. To 

quote Dr. Mohammad Ishaq Khan that Kashmiri society was receptive to new religious 

influences from ancient times (Khan, 2011, p. 16). This hypothesis can also be used to explain 

that there were no forced mass conversions during the reign of sultan Skinder, because people 

had already reached to the level where they willingly accepted Islam and the Muslim rulers never 

felt the need of any forced conversion.  

 

Conclusion:  

11 . Shah Mir established the Muslim Sultanate in 1339 AD in Kashmir. 
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Right from the ancient times Kashmir has emerged a melting pot of different cultures. The 

society, by its nature and geography, emerged as much coherent, accommodative, interactive, 

and hence dynamic. Although ruled by different kings and kingdoms but the ruling dynasties 

could not change the social fabric, secular indeed that kept the society intact. The trade links that 

had flourished from times immemorial have saved the Kashmiri society from becoming 

ethnocentric and rigid. The contacts opened the minds of the people who since then became more 

and more receptive to new ideas and cultures. This can be explained by the fact that a Tibetan 

Buddhist migrant becomes a king who then got converted to Islam and occupied the throne as the 

first Muslim ruler, has no parallels. Caste mobilization was no adherma, neither was going 

beyond certain geographical points making anyone outcast. Sanskrit had become an elite 

language or more importantly, a Brahman language. The Brahmanical domination was not 

customary, hence low effect of sanskritization. The soil of Kashmir was no hostile to new ideas 

and new religions, hence Islam, as a missionary religion, found a conducive atmosphere to grow. 

Islam in Kashmir came not by forceful conquest or by annexation of land but by gradual 

conversion, by preaching rather than by State‟s backing. Islam that spread in Kashmir was due to 

untiring efforts of Sufis and Reshis, who in spreading the teachings of this great religion tried to 

make it accommodative with the local conditions and habits of the inhabitants. The effort 

resulted in giving birth to a localized brand of Islam, quite different from the real Islam, as a 

divine religion. It must be admitted that in whatever form of Islam emerged in Kashmir it 

flourished the coherent culture by strengthening the social fabric. It liberalized the society from 

remnants of the caste privileges‟ and empowered the lowest strata of the society. 
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ABSTRACT 

From 1884 to 1945, Vietnam was a colony of France, so the influence of French politics, 

education and culture in Vietnam was very wide, in many fields, especially in architecture. 

The French have built a lot of works in Vietnam and thereby left their great imprint on 

Vietnamese culture. Imprints of French culture to architecture are found throughout Vietnam 

such as in Hanoi, Sai Gon, Hue, Vinh, Hai Phong, Da Nang and Can Tho. In 1954, France left 

Vietnam, but the architectural values of France in Vietnam are still preserved and become a 

feature in the East-West cultural interference in Vietnam. Can Tho city is the center of the 

Mekong Delta (South Vietnam), in the past, France built Can Tho as one of the cultural and 

political centers in the South of Vietnam. Therefore, French culture has a great influence on 

the architecture of Can Tho city, especially in public works, houses, offices, schools. Today, 

Can Tho city has a very good economic development in Vietnam, more and more works are 

built, but the French architecture is still preserved and honored as a cultural feature of this 

city. 

This article studies the influence of French culture on architecture in Can Tho city, discusses 

the contents of French culture and architecture in Can Tho city through the method of actual 

survey, collecting documents. and evaluation. From there, some ideas about urban 

construction associated with historical and cultural values are suggested on the basis of 

inheriting French cultural values in architecture in Can Tho city, Vietnam. 

Keywords: French culture, architecture, Can Tho city, Vietnam 

1. INTRODUCTION 

From 1884 to 1945, Vietnam was a colony of France, so the influence of French politics, 

education and culture in Vietnam was very wide, in many fields, especially in architecture. In 

1954, France left Vietnam, but the architectural values of France in Vietnam are still 

preserved and become a feature in the East-West cultural interference in Vietnam. Can Tho 

city is the center of the Mekong Delta (South Vietnam), in the past, France built Can Tho as 

one of the cultural and political centers in the South of Vietnam. Therefore, French culture has 

a great influence on the architecture of Can Tho city, especially in public works, houses, 

offices, schools. Today, Can Tho city has a very good economic development in Vietnam, 

more and more works are built, but the French architecture is still preserved and honored as a 

cultural feature of this city. 
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2. DISSCUSION 

2.1. Development period of French architecture in Vietnam and French 

architectural styles in Vietnam 

French architecture to South Vietnam is a long process, which can be divided into periods: 

First period (1862-1884): During this period, military architecture prevailed with the aim 

of affirming the position of French rule in Vietnam. 

The 2nd period (1884-1945): French architecture was formed and developed strongly in 

Vietnam with the main architecture being mansions, offices, schools, houses, parks... to show 

influence of French culture on Vietnam. 

French architectural styles in Vietnam have Neoclassical architecture style, French local 

architectural style, French Indochina architectural style. 

Neoclassical architecture style 

According Cooper (2000) Neoclassical architecture is mainly designed and built to serve 

the needs of civil with quite sophisticated details. Some buildings are built according to the 

design style imposed prototypes in France. Some typical works in French construction 

architecture during this period can be seen such as: Governor General of Indochina (1902), 

Opera House in Hanoi (1901), Government Court (1906), House Government Guest (1919)… 
It can be seen that, from the graphic details to the construction style, there are classic features 

like those of classical Greek and Roman styles. Besides, there is also a creative and modern 

style. 

French local architectural style 

From the 1900s, the French began to move to Vietnam to work and live. Perhaps they 

wanted to reminisce about their homeland, so they built a series of villas in the architectural 

style of France. Therefore, we can see many old houses in Hanoi, Saigon, Da Nang, Can 

Tho... built in the style of local French architecture. 

However, in order to simplify as well as to suit the climatic conditions of Vietnam, the 

local architecture also has many changes and reduces most of the details. In addition, adding 

more functional, practical features and removing the original decorative forms. Some typical 

works of local architecture such as: Grand Lycée AIber Sarraut (No. 1B Hoang Van Thu, 
Hanoi), Petit Lycée (No. 8 Hai Ba Trung, Hanoi), French School for Girls (58 Tran Phu). ), 
French villa at Ninh Kieu Quay - Can Tho... 

Art Deco architectural style 

In Vietnam, Art Deco architecture began to prevail from about 1920 - 1930. Wright 

(1987) The principle of this architectural construction follows the classic cubic model 

together to form a harmonious whole. At the same time, the architects also added to the work 

decorative motifs captured with cement or plaster shaped like French architecture. We can re-
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feel the typical beauty of ancient French Art Deco architecture at Indochina Bank Branch 

(Hanoi), IDEO printing house (Trang Tien, Hanoi), Collège de Cần Thơ (Can Tho).. 

French Indochina architectural style 

This is considered the most popular French architectural style in Vietnam, including the 

areas of Hanoi, Saigon, and Can Tho. This type of design combines French architecture with 

traditional Vietnamese, Campodia, and Indochinese architecture built during this period such 

as the Indochina University Main Building (Le Thanh Tong, Hanoi). , Louis Museum (Pham 

Ngu Lao, Saigon), Pasteur Institute (Saigon and Nha Trang), Cai Rang Market (Can Tho)... 

2.2. Typical imprints in architecture in CanTho city 

Military architecture: Prison Provinciale (French prison in Can Tho) - It is a typical 

architectural monument for the colonial period in Can Tho, a place where the army was 

stationed and at the same time a detention place for Vietnamese people who fought against the 

colonial regime in South Vietnam. Prison Provinciale is solidly built, with solid walls (3.6 m 

to 5 m high, with many sharp bottles embedded in the wall) and surrounded by iron fences, 

with military guard posts for control and isolation from the city. 

 

 
image 1 & 2: Prison Provinciale (French prison in Can Tho) 

Source: cantho.gov.vn 

Architecture of offices and schools: Architecture of offices and schools has a French style 

because this is mainly a place for French people and people working for France, these are also 

the most popular and largest architectures in Can Tho during the French colonial period. 

Collège de Cần Thơ has the special beauty of a massive building with many details using the 

French Art Décor style prevailing in France at the time, applied to the school building, 
creating a special heritage. The school has three rows of two-storey buildings with a parallel 

layout, up to 75m long, 12m wide, with tiled roof folds, baked brick floors, covered corridors, 

connected by spacious, lined courtyards Tree shadow. The atrium structure is arranged 

between the rows of houses, creating the way up and down between the floors, and is also an 

architectural highlight, creating a symmetrical axis that divides the school buildings and 

corridors. Two villas used as offices highlight the overall architectural space of the school 
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more closely and seamlessly. The school's architectural planning style has suitable functions, 

making it an ideal place for learning and teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 3: Collège de Cần Thơ 
Source: Canthoxua.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 4: Collège de Cần Thơ (Chau Van Liem High School) 
Source: Canthoxua.vn 

Public architecture: Public architectures including parks and markets, this type of 

architecture is designed by France in the style of combining local elements and French 

architecture, these architectures are beneficial for urban areas like Can Tho because It makes 

the living space more harmonious and interesting. In this architecture in Can Tho, it can be 

seen that the architectural works are built towards utilities in use, in accordance with the 

surrounding landscape, with a combination of many architectural styles. French architects pay 

great attention to the harmony between utility and environmental context of tropical climate 

areas like in Can Tho. 
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image 4: Indochina Bank Branch in Can Tho 
                                                     Source: Can Tho Museum 

 

 

 

Hospital architecture: Initially, hospitals were managed by the French army, later 

converted to civilian, this type of architecture appeared a lot in important urban areas during 

the colonial period. 

 

   image 7: Hospital of French in Can Tho 
Source: Can Tho Museum 

 

 

 

 

 

image 5: French Mansion in Can Tho 
            Source: Can Tho Museum 

image 6: Cai Rang Market  in Can Tho 
Source: Can Tho Museum 
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Church architecture: This is a special type of architecture in Can Tho because Christianity 

came to Can Tho quite late, churches were built to serve the spiritual needs of the French and 

Vietnamese Catholics... The churches are mainly built in the French Gothic style (Neo-

Gothic). Neo-Gothic style is associated with the construction process of Catholic churches in 

Can Tho. The characteristics of church architecture in Can Tho are mostly imitations of 

French Gothic architectural form but greatly simplified. The influence of French architecture 

on Vietnam by this style is the organization of the cross-shaped floor plan, the façade has 
three spans, the middle span is the main entrance, the top has a “rose” window, the two sides 

are the The upper side entrance is the bell tower. However, unlike the French Gothic churches 

that use a lot of decorative elements, the church architecture in Can Tho only organizes many 

Gothic pointed rolling windows with almost no decorative elements added. In general, the 

influence of French architecture on Vietnam in the Neo-Gothic style in Can Tho is associated 

with Catholic church architecture, the aesthetic value is not high but it has a lot of historical 

value. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

image 8: The churches in Can Tho 
Source: Can Tho Museum 

2.3. The value of French architecture in Can Tho 

French architecture in Can Tho represents the cultural interference of East - West, is a 

typical example in the modernization of architecture in Vietnam in the early 19th century. It is 

this cultural interference that has created a cultural and architectural value in Can Tho, 

creating a highlight for a peaceful city on the Mekong River. 

French architecture in Can Tho has heritage value and urban planning in Can Tho today. 

These architectures create cultural and historical values, therefore, Can Tho city considers 

them important architectural values that need to be preserved and promoted in the 
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construction of the city to ensure the sustainable development of the city, connecting past and 

present, respecting the scientific plans of French architects. 

French architecture in Can Tho shows the connection between French and Vietnamese 

cultural values, contributing to strengthening the foundation for the relationship between 

Vietnam and France today. The cooperation between Vietnam and France is now very popular 

in the fields of economy, trade, culture, and education. And Can Tho is one of the few 

localities in Vietnam that has high-quality French training, has very well preserved French 

cultural values, creating conditions for the development of relations between the two 

countries. 

3. CONCLUSION 

French culture and French architecture have great influence and imprint in Vietnam 

(Thang V.V & Tho N T Nguyen. 2020). Due to the peculiarity of the long history between the 

two countries, these architectures are numerous in Vietnam and Can Tho is one of the 

localities in Vietnam that is greatly influenced. These French architectures in Can Tho, over 

the years, are still historical witnesses and contribute to the city's modernization process. Can 

Tho city is the most important city in the Mekong Delta (Vietnam). The city is where more 

than 100 years ago, the French colonialists built an urban area with typical French 

architecture. The French architecture in Can Tho along with the indigenous culture has 

created an attractive and interesting appearance of Can Tho city. The imprint of French 

architecture in Can Tho can be seen all over the city, it is an expression of historical and 

cultural values, a connection between the past and the future, a highlight for friendship 

between Vietnam and France. 
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ÖZET 

Sporda, karmaşık ve hızla değişen ortamlarla karşı karşıya kalan sporcuların genellikle 
yüksek basınçlı, zamansal olarak kısıtlı senaryolarda kritik kararlar vermeleri gerekir. Bu tür 
kısıtlamalarla etkili bir şekilde başa çıkmak için sporcular bir dizi algısal-bilişsel beceriye 
güvenirler. Bu beceriler, görsel bilgileri önceden tanımayı, oyundaki kalıpları/yapıları 
tanımlamayı ve neler olabileceğinin farkında olmayı içerir. Bilimsel araştırmalar, insanların 
görsel yeteneklerinin ortalama %40 ila %60'ını kullandığını gösteriyor; bu nedenle, 
hedeflenen eğitim yoluyla spor performansında önemli bir gelişme elde etmek mümkündür. 
Tüm spor disiplinlerindeki ve özellikle top hızının merkezi bir rol oynadığı sporcuların görsel 
yeteneklerini geliştirmeye izin veren bir yöntem Sport Vision Training'dir. Son zamanlarda 
yeni teknolojik keşifler sayesinde görme eğitiminin sanal gerçeklik sayesinde de 
yapılabileceği keşfedildi. Bu çalışmanın amacı, literatürde var olan bilimsel kanıtları 
derinleştirerek Sport Vision Training'in kullanım potansiyelini göstermektir. Bilimsel 
literatüre erişim, PRISMA yöntemini kullanan PubMed, Google Scholar, Scopus, PMC, 
CrossRef'te özel web aramaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Vizyon Eğitimi, Sanal Gerçeklik, Spor performansı, bilişsel 
beceriler 

ABSTRACT 

In sport, athletes who are confronted with complex and rapidly changing environments are 

often required to make critical decisions in high-pressure and time-constrained scenarios. To 

effectively address these constraints, athletes rely on a range of perceptual-cognitive skills. 

These skills include the ability to recognize visual information in advance, identify play 

patterns /structures, and an awareness of what might happen. Scientific studies show that 

humans use on average 40% to 60% of their visual abilities; therefore, through targeted 

training it is possible to achieve a significant improvement in sports performance. A method 

that allows to improve the visual abilities of athletes of all sports disciplines, and in particular 

in those in which the speed of the ball plays a central role, is Sport Vision Training. Recently, 

thanks to new technological discoveries, it was found that it is possible to perform vision 

training also thanks to virtual reality. The purpose of this study is to show the potential of the 

use of Sport Vision Training by deepening the scientific evidence existing in the literature. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1037



The retrieval of scientific literature took place using specialized web searches on: PubMed, 

Google Scholar, Scopus, PMC, CrossRef using the PRISMA method. 

Keywords: Sport Vision Training, Virtual Reality, Sport performance, cognitive skills 

INTRODUCTION 

Vision is a dominant process of the organism for obtaining information from the environment. 

The visual system is the sense that relates the human being to the environment in a privileged 

way, with respect to the other four senses (Barris & Button, 2008). For those who practice 

sports, at any level, having good eyesight is essential, as the sensory information that comes 

from the eyes is directly related to posture and the ability to perceive movement (Knudson & 

Kluka, 1997). A large volume of research, both from an assessment and training perspective, 

has been dedicated to improving understanding of the visual system for the crucial role it 

plays in sports performance. It has been shown that about 2/3 of the information that the brain 

receives comes from the visual system, moreover, the speed and accuracy of movements 

depend on the quality of visual perception (Williams et al., 2004). Through sight we are able 

to obtain information relating to the position, direction and speed of ourselves, of the 

opponents and of the ball, to understand and interpret subsequent movements and direct our 

actions (Filograno, 2016). In sports, however, little attention has been paid to the visual 

abilities of athletes; in most cases it was limited to assessing only the visual acuity, but the 

fact that an athlete has excellent eyesight does not necessarily mean that he also has a good 

quality of vision. Athletes who "see well" do not always have good visual efficiency: 

probably they are not able to quickly collect visual information and process it in the most 

useful way for the purposes of the game (Filograno, 2016). In recent years, several studies 

have shown that many mistakes made during sports can be attributed to defects in visual 

perception (Abernethy, 1986; Uzdrowska, 2016); athletes should therefore be educated on the 

importance of visual perception during their activity. A visual limitation can involve for 

example the repetition of the same errors during the competition, the difficulty in judging the 

position of the ball or an object, the loss of concentration, the slow recovery of a correct view 

after light exposure (Loran, 1995). Precisely for this reason, it is important that the athlete is 

subjected from the beginning, and up to the high performance phase, to a systematic 

development of his cognitive abilities, so as to be able to acquire the ability to quickly and 

effectively adapt a learned behavior. In sports, in fact, by continuously training these visual 

skills, eye movements become automatic and precise, focusing attention only on the necessary 

stimuli, shielding the superfluous (Wimshurst, 2012). This ability to use the visual 

information gathered by the perceptual system to generate adequate motor skills is known as 

visuomotor coordination. Knowing how to accurately identify which visual information is 

relevant when performing complex motor skills and knowing how to use visual attention 

appropriately is essential for both motor learning and motor performance. (Memmert et al., 

2009). A method that allows to improve the visual abilities of athletes of all sports and in 

particular those in which the speed of the ball plays a central role is Sport Visual Training. In 
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addition, in modern sports, during the training of professional athletes, great attention has 

been given to the use of virtual reality. The use of methods related to virtual reality opens up 

new perspectives for sports psychology. However, it must be considered that virtual reality 

technology has its advantages and capabilities, as well as its disadvantages and some 

limitations. Therefore, the purpose of this study review is to systematically review the current 

state of the literature relating specifically to the effectiveness of Sport Visual Training 

interventions and the potential of using virtual reality in sport. 

METHOD 

 
Design and procedures  
The research was carried out through a careful consultation of the scientific literature: book 
chapters on sports performance and sports training methodology and scientific articles 
published with not time-restricted were considered. The retrieval of scientific literature was 
done using specialized web searches on: PubMed, Google Scholar, Scopus, PMCfreearticle, 
CrossRef using the PRISMA method. The most recent articles and the most influential 
authors were considered. The following keywords have been entered into the search engines: 
Visual training, Vision Functions, virtual reality, sports skills, visual skills, sport 
performance. These terms have been combined with each other and with other keywords, 
namely: sports vision, sports performance, needs for the disabled and non-disabled.  
 
Inclusion criteria 
Studies were selected based on the following inclusion criteria: 
1) Language (articles written in Italian and / or English) 
2) Type of publication (studies or research articles, book chapters) 
3) Publication status (only articles published with full text available) 
4) Participants (at least one group of subjects were healthy and competitive athletes) 
5) Type of outcome measures (performance-based, self-reported) 
6) Articles were included even though there was no control group. 
 
Exclusion criteria 
They were excluded, since the stage of selection for the title if: 

1) published in a language other than Italian and/or English 
2) the main task was not specific for one sport discipline 
3) the main task not responding clearly to the object of research and to its purpose 
4) focused only on virtual sports simulator construction and did not involve human 

subjects. 
 
Data extraction and quality assessment 
After completing the bibliographic research, two authors, independently examined the list of 
titles and then the abstracts and related full-text in order to include those that met the 
inclusion criteria  
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RESULTS 
Nineteen scientific articles and 1 book chapter out of a total of over 70 publications were 
considered. Table 1 lists all the sources included in the review, highlighting, for each author, 
the subject of the publication and the source. 
 
 
 
 
Table 1. List of sources. 
 

 Authors Topics Source 
1 Abernethy & Wood, 2001 Visual training  Scientific article 
2 Bideau et al., 2004 Virtual reality Scientific article 
3 Bideau et al., 2009 Virtual reality Scientific article 
4 Clark et al., 2012 Vision training  Scientific article 
5 Cuperus & Van der Ham, 

2016  
Virtual reality Scientific article 

6 Du Toit et al., 2012 Visual skills  Book chapter 
7 Formenti et al., 2019 Vision training  Scientific article  
8 Krzepota et al., 2015 Visual skills training  Scientific article 
9 Kumar, 2011 Vision training  Scientific article  

10 Lotan et al., 2009 Virtual reality  Scientific article 
11 Mahmoudi & Badami, 2017 Visual skills Scientific article 
12 Nambi et al., 2020 Virtual reality training Scientific article 
13 Nimmerichter et al., 2016 Visual training  Scientific article 
14 Panchuk et al., 2018  Vision functions Scientific article 
15 Paul et al., 2011 Sports vision Scientific article 
16 Poltavski & Biberdorf, 2015 Sports vision  Scientific article 
17 Schwab & Memmert, 2012 Vision training  Scientific article 
18 Tate et al., 2008 Visual skills  Scientific article 
19 Vignais et al., 2015 Virtual reality Scientific article 
20 Wilkins et al., 2018 Visual training  Scientific article  

 

Observations and content analysis 
 
The content analysis of the 20 selected articles is summarized in Table 2 which presents the 
information provided in those articles. In this regard, they have been reported for each work: 
study design; context of reference of the paper; main findings, proposals, and indications from 
the articles. 
 
Table 2. Content Analysis of the articles 
 
References Study design Background of the 

paper 
Main results, 

discussions, and 
observations 

Abernethy, B., & 
Wood, J. M. 

Authors assessed the 
effectiveness of two 

generalized visual training 

Forty young participants 
were assigned equally to 

groups undertaking 

Significant pre- to post-
training differences were 
evident on some of the 
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programs in enhancing visual 
and motor performance for 

racquet sports. 

visual training using 
Revien and Gabor’s 

Sports Vision 
programme (Group 1), 
visual training using 
Revien’s Eyerobics 
(Group 2), a placebo 
condition involving 

reading (Group 3) and a 
control condition 

involving physical 
practice only (Group 4). 

measures; however, these 
were not group-

dependent. Contrary to 
the claims made by 

proponents of generalized 
visual training, we found 

no evidence that the 
visual training programs 
led to improvements in 
either vision or motor 

performance above and 
beyond those resulting 

simply from test 
familiarity. 

 
Bideau, B., 

Multon, F., Kulpa, 
R., Fradet, L., 
Arnaldi, B., & 
Delamarche, P. 

This work investigates the 
design of a new method to 
evaluate the importance of 
visual elements taken into 

account by a handball 
goalkeeper facing a thrower. 
Virtual reality was used to 

design and reproduce 
standardized situations in a 

controlled environment. Under 
such conditions, it was 
possible to isolate for 

investigation one visual 
element in the thrower’s 

gestures. 
 

Eight National French 
League goalkeepers 

playing at first 
(three subjects), second 

(three subjects) and third 
division (two subjects) 

participated in this 
study. The goalkeeper’s 

movements were 
recorded in order to 

compare his reactions to 
two separate throws 

where only one visual 
element was modified. 

Results show that there 
are significant differences 
(p < 0.003 for the highest 

values) between the 
subjects’ reactions to each 
modified throw. Thanks 

to these results, it is 
possible to sort the 
modifications by 

increasing order of 
significance according to 

their correlations. 

 
 

Bideau, B., Kulpa, 
R., Vignais, N., 

Brault, S., 
Multon, F., & 

Craig, C. 
 

 

 

 

 

The authors designed a 
framework that uses video 

game technology, including a 
sophisticated animation 
engine. They used this 

framework to conduct two 
case studies: the first was a 

perception-only task to assess 
the ability of rugby players to 
detect deceptive movements. 

The second involved a 
perception-action task to 
analyze the responses of 

handball goalkeepers (action) 
when facing different 
trajectories of the ball 

(perception). 

 
They tested eight novice 
and eight expert rugby 

players 

 
These case studies 

demonstrate the 
advantages of using VR to 

better understand the 
perception-action loop 

and thus to analyze sports 
performance. 
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Clark, J. F., Ellis, 
J. K., Bench, J., 
Khoury, J., & 
Graman, P. 

The learning objective of this 
work is to observe that 

traditional vision training as 
part of injury prevention or 

conditioning can be added to a 
team's training schedule to 
improve some performance 

parameters such as batting and 
hitting. 

All players for the 2010 
to 2011 season 

underwent normal 
preseason physicals and 
baseline testing that is 

standard for the 
University of Cincinnati 
Athletics Department. 

Standard vision training 
exercises were 

implemented 6 weeks 
before the start of the 

season. 

The University of 
Cincinnati team batting 
average increased from 

0.251 in 2010 to 0.285 in 
2011 and the slugging 

percentage increased by 
0.033. The rest of the Big 
East's slugging percentage 

fell over that same time 
frame 0.082. 

 
 

Cuperus, A. A., & 
van der Ham, I. J. 

Investigates whether memory 
for one’s own physical 

performance can be altered by 
means of false, manipulated 

replays of these events in 
virtual reality, displayed from 
a first-person viewpoint. They 
further explored the possibility 

of using the misinformation 
effect beneficially, by 

investigating whether it can 
affect feeling of competence 

Twenty-seven male 
amateur soccer players 
participated, and their 

mean age was 23.2 years 
Participants rated their 
feeling of competence 
before and after each 
replay and rated how 
accurately the replay 

displayed their real-life 
shots at the goal. 

 
The present study showed 

that memory for one’s 
own physical performance 

can be altered by means 
of manipulated virtual 
reality replays and that 

this can be used 
beneficially. 

Du Toit, P. J., 
Janse van Vuuren, 

P., Le Roux, S., 
Henning, E., 

Kleynhans, M., 
Terblanche, H. C., 
... & Fletcher, L 

The purpose of this study was 
to determine if sport specific 
exercises will improve the 
visual performance of male 
rugby players, in order to 

achieve maximal results on the 
sports field. 

Twenty-six adult male 
rugby players, aged 18-

26, were chosen as 
subjects. In order to 
evaluate the effect of 

sport specific exercises 
on visual skills, a pre-

test - post-test 
experimental group 

design was adopted for 
the study 

Significant differences 
(p≤0.05) were seen in the 

focusing, tracking, 
vergence, sequencing, 
eye-hand coordination 

and visualization 
components. Sport 
specific exercises 

improved visual skills in 
rugby players which may 

provide them with an 
advantage over their 

opponents. 
Formenti, D., 

Duca, M., 
Trecroci, A., 
Ansaldi, L., 
Bonfanti, L., 
Alberti, G., & 

Iodice, P. 

To study whether visual 
training would have an effect 
on sport-specific skills, they 
tested the effect of 6-weeks 

sport vision training programs 
(requiring generic or 

volleyball-specific motor 
actions) in non-sport-specific 
context compared to a third 
group performing traditional 
volleyball training in sport-

specific context. 

Fifty-one female 
volleyball players were 
randomly assigned to 
one of three groups. 

Before and after training 
period subjects were 
tested on accuracy of 

volleyball-specific skills 
and cognitive 
performance 

Accuracy of volleyball-
specific skills improved 

after traditional volleyball 
training with respect to 

the vision training groups. 
Conversely, vision 

training groups improved 
cognitive performance, as 

compared to traditional 
volleyball training group. 

 
Krzepota, J., 

In this study, authors 
conducted an experiment in 

The study involved 24 
healthy students from 

The results of this 
experiment proved that an 
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Zwierko, T., 
Puchalska-
Niedbał, L., 

Markiewicz, M., 
Florkiewicz, B., & 

Lubiński, W. 

which analyzed the 
possibilities to develop visual 
skills by specifically targeted 
training of visual search. The 

aim of the study was to 
investigate whether, for how 

long and to what extent a 
training program for visual 

functions could improve visual 
search. 

the Szczecin University 
who were divided into 

two groups: 
experimental (12) and 

control (12). In addition 
to regular sports and 

recreational activities of 
the curriculum, the 

subjects of the 
experimental group also 
participated in 8-week 

long training with visual 
functions, 3 times a 

week for 45 min. 

8-week long perceptual 
training program 

significantly 
differentiated the plot of 

visual detecting time. 
study suggests that 8-

week training of visual 
functions can improve 

visual search 
performance. 

 
 
 

Kumar, M.S. 

The purpose of the study was 
to examine the impact of sport 

vision training for 
enhancing selected visual 

skills and performance factors 
of novice Hockey players. 

30 novice Hockey 
players, age ranged 

between 17 
and 22 years were 

selected. 
They were divided into 

experimental and 
control group randomly. 
The experimental group 

alone underwent the 
sports vision training 

programme for six 
weeks 

while the control group 
was not given any 

training 

The present findings 
support that vision 

training has significant 
effect upon the speed of 

recognition & visual 
search. The control group 

showed no significant 
improvement 

 
Lotan, M., Yalon-
Chamovitz, S., & 
Weiss, P. L. T. 

The aim was to test the 
effectiveness of a Virtual 

Reality (VR)-based exercise 
program in improving the 

physical fitness of adults with 
intellectual and developmental 

disabilities 

The participants 
included 60 men and 
women, half of whom 
used a wheelchair and 

half of whom used 
ambulatory mobility 
aids. The participants 

were divided into 
research and control 
groups. A 5–6-week 

fitness program 
consisting of two 30 min 

sessions per week 
included game-like 

exercises provided by 
the Sony PlayStation II 

EyeToy VR system. 
 

Significant improvements 
in physical fitness were 

demonstrated for the 
research group in 

comparison to the control 
group for the Modified 

Cooper test and the THBI 
but not for the Energy 
Expenditure Index test. 

VR technology 
intervention was suitable 
for adults with IDD and 
resulted in significant 
improvements in the 

physical fitness levels of 
the participants. 

Mahmoudi, S., & 
Badami, R. 

The present study was aimed 
to identify the influence of 
sports vision exercises on 

fundamental motor skills and 
visual perceptual skills of 8-

10-year-old dyslexic children. 

The sample was 
composed of 22 eight- 

to ten-year-old dyslexic 
children. The children 

were selected 
purposefully, using 

convenience sampling, 

The results showed that 
the sports vision exercises 

increase fundamental 
motor skills and visual 

perceptual skills in 
dyslexic children. 

Based on the findings of 
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and randomly assigned 
to two experimental and 

control groups. The 
experimental group 

participated in sports 
vision exercises for 12 

weeks (3 one-hour 
sessions per week) and 

the control group 
continued their daily 
activities during this 
period of learning. 

recent research there is a 
suggestion for parents and 

authorities to include 
sports vision exercises in 
the educational programs 

of dyslexic children. 

Nambi, G., 
Abdelbasset, W. 

K., Elsayed, S. H., 
Alrawaili, S. M., 

Abodonya, A. M., 
Saleh, A. K., & 
Elnegamy, T. E. 

 
The objective of this study is 

to find and compare the effects 
of isokinetic training and 
virtual reality training on 
sports performances in 

university football players 
with chronic low back pain. 

The study was 
conducted on 45 

university male football 
players in the age group 
of 18–25 years, chronic 

LBP, and 4 to 8 pain 
intensity in visual 

analog scale which were 
included. 

First group (n = 15) 
received isokinetic 

training, second group 
(n = 15) received virtual 
reality training, and the 
control group (n = 15) 
received conventional 
training exercises for 

four weeks. 

Study suggests that 
strength training through 

virtual reality training 
protocol improves pain 
and sports performances 
than isokinetic training 
and other conventional 
trainings in university 
football players with 

chronic low back pain. 

 
 

Nimmerichter, A., 
Weber, N. J., 
Wirth, K., & 

Haller, A. 

This study investigated the 
trainability of decision-making 
and reactive agility via video-
based visual training in young 

athletes. 

Thirty-four members of 
a national football 

academy (age: 14.4 ± 
0.1 years) were 

randomly assigned to a 
training (VIS; n = 18) or 
a control group (CON; n 
= 16). In addition to the 

football training, the 
VIS completed a video-

based visual training 
twice a week over a 
period of six weeks 

during the competition 
phase. 

The results have shown 
that video-based visual 

training improves the time 
to make decisions as well 
as reactive agility sprint-
time, accompanied by an 

increase in successful 
decisions. It remains to be 

shown whether or not 
such training can improve 
simulated or actual game 

performance. 

 
 
 

Panchuk, D., 
Klusemann, M. J., 
& Hadlow, S. M. 

The purpose of this study was 
to assess the effectiveness of 
immersive video training and 

whether training would 
improve decision-making 

performance in elite, youth 
basketball players (male and 

female). 

Twenty elite, youth 
basketball players (male 
and female) participate 

in the experiment. A 
training group 

completed 10 or 12 
immersive video (360∘ 

video presented in a 
head-mounted display) 

training sessions in 

The male training group 
had a large, non-

significant improvement 
on immersive test score 
(+4.0 points) and in the 

SSG (+5.8 points) 
compared to the male 

control group (+0.3 points 
and +1.0 points, 

respectively). While both 
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which they viewed and 
responded to gameplay 

scenarios across 3-
weeks, while the control 
group only participated 
in their usual training 
routine. Performance 
was assessed on an 

immersive video test 
and during small-sided 

games 

the female control group 
(+9.7 points) and training 

group (7.4 points) had 
large improvements in the 
immersive training test, 
only the female control 

improved their 
performance in the SSG 

 
Paul, M., Biswas, 
S. K., & Sandhu, 

J. S. 

The present study therefore 
evaluated the effects of sports 

vision and eye hand 
coordination training on 

sensory and motor 
performance of table tennis 

players. 

45 University level table 
tennis players were 

randomly divided into 3 
equal groups of n=15. 

The experimental group 
underwent 8 weeks of 

sports vision 
and eye hand co-

ordination training. The 
placebo group read 

articles pertaining to 
sports performance and 
watched televised table 
tennis matches, while 

the control group 
followed only routine 
practice sessions for 8 
weeks. Measures of 
visual function and 

motor performance were 
obtained from all 

participants before and 
immediately after 8 
weeks of training. 

Statistically significant 
pre to post training 

differences were evident 
by 

better improvement in 
visual variables and motor 

performance for the 
experimental group as 

compared to 
placebo and control. The 
present study therefore 
concluded that visual 

training program 
improves the basic 

visual skills, which in turn 
are transferable into 

sports specific 
performance. 

 
 
 
 
 

Poltavski, D., & 
Biberdorf, D. 

In the present study authors 
evaluated whether visual, 

perceptual and 
cognitive/motor variables 
collected using the Nike 

SPARQ Sensory Training 
Station have significant 

relevance to the real game 
statistics. 

A total of thirty-eight 
student athletes from the 

University of North 
Dakota’s NCAA 

Division I Men’s (19) 
and Women’s (19) 

Hockey teams, ranging 
in the age from 18–23, 

with a mean age of 
20.52 participated in the 

study. 

The results demonstrated 
that 69% of variance in 

the goals made by 
forwards in 2011–2013 
could be predicted by 

their faster reaction time 
to a visual stimulus, better 

visual memory, better 
visual discrimination and 

a faster ability to shift 
focus between near and 

far objects. 
Approximately 33% of 
variance in game points 
was significantly related 
to better discrimination 

among competing visual 
stimuli. 
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Schwab, S., & 
Memmert, D. 

The aim of this study was to 
investigate whether a sports 

vision training program 
improves the visual 

performance of youth male 
field hockey players 

Thirty-four male youth 
field hockey players 

from two local hockey 
clubs in Cologne aged 
12 to 16 years (M = 
14.2) participated 
voluntarily in this 

experiment. Twenty-two 
of them were allocated 

randomly to the 
intervention group (M = 

14.3) whereas 12 
participants were 

assigned to the control 
group (M = 13.9). 

Analyzes showed 
significant differences 

between the two groups 
for the choice reaction 

time task at the D2 board 
and the functional field of 
view task, with significant 

improvements for the 
intervention group and 

none for the control 
group. 

Tate, B., Paul, M., 
& Jaspal, S. 

The aim of the study was to 
investigate the influence of 

specific visual training 
program on batting 

performance in cricket players. 

Thirty club level male 
cricket batsmen were 
randomly divided into 

three equal groups. The 
experimental group 

followed six weeks of 
visual training program, 
on alternate days. The 

placebo group was given 
simple reading material 
and watched televised 
cricket matches for six 
weeks' duration, while 

the control group 
followed routine cricket 

practice. 

Statistical analysis 
indicated significant 
improvement in all 
mentioned visual 

variables and batting 
performance in the 
experimental group 

(p<0.001). The placebo 
(p<0.05) and control 
group (p<0.05) also 

showed some 
improvement in batting 

performance but no 
significant improvement 
in visual variables was 

observed (p>0.05). 
Vignais, N., 

Kulpa, R., Brault, 
S., Presse, D., & 

Bideau, B. 

The aim of this study is thus to 
compare two methodologies 

used to analyze visual 
perception in sport: video-

based and VR-based methods. 

To this aim, authors 
compared a handball 

goalkeeper’s 
performance using two 

standardized 
methodologies: video 

clip and virtual 
environment. 

The results showed that 
handball goalkeepers 

were more effective, more 
accurate and started to 
intercept earlier when 

facing a virtual handball 
thrower than when facing 

the video clip. These 
findings suggested that 
the analysis of visual 

information uptake for 
handball goalkeepers was 
better performed by using 
a ‘virtual reality’-based 

methodology. 
Wilkins, L., 

Nelson, C., & 
Tweddle, S. 

The present work is a pilot 
study that takes a case study 

approach to explore the effects 
of StroboscoVT on various 

visual and perceptual skills of 
three elite youth goalkeepers 

in football. 

Three elite, youth 
football goalkeepers 

(EG) took part in a 7-
week SVT programme, 
and their performance 

on 10 measures of visual 
and perceptual skills 
was compared with 

three matched control 

In general, there were no 
differences in the changes 
from pre-test to post-test 

and retention test between 
EG and CG participants in 
9 of the 10 measures. EG 
participants did, however, 

show consistent 
improvements in visual 
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participants (CG). response time at post-test 
and retention test, whilst 
the CG participants did 

not. 

 

DISCUSSION   

This review summarizes the information regarding the use of sports vision training in 
competitive athletes of various experience levels. This type of training is based on the cerebral 
plasticity of the central nervous system, which therefore allows the enhancement of visual 
function. It represents an active therapeutic method to learn to use the body, eyes, sight and 
intelligence in the most appropriate way to be successful in all aspects of life (Wilkins et al., 
2018). The type of exercises and the equipment needed are related to the nature and severity 
of the visual condition (Paul et al., 2011). With Visual Training we try to restore the balance 
of the ocular muscles put to the test during the hours of work or leisure. From the structural 
point of view, the ocular musculature has the same characteristics as all the other muscles of 
the human body. However, the purpose of Visual Training, in addition to improving and 
training our visual system, is also to help the subject develop greater self-awareness and 
therefore to be able to integrate more information in less time and with minimal effort. This is 
done by training concentration. In this context, training with visual occlusion (blocking part of 
an athlete's vision while performing a skill) appears to help improve sport-specific skills 
(Mann et al., 2010). Visual occlusion is the process of restricting the vision of an object, limb 
or critical source of information from the visuomotor workspace, and is typically classified as 
temporal or spatial occlusion (Vickers, 2007). Traditionally, temporal occlusion research 
involves a process of total removal or masking of visual information over different time 
periods through the use of stroboscopic glasses. On the other hand, spatial occlusion involves 
removing only specific sources of information from the visuomotor workspace, such as a limb 
or racket using bandages or glasses with a reduced field of view (Dunton et al., 2019). 
To date, most studies that examine the impact of visual occlusion as a training tool on sports 
performance used the temporal occlusion paradigm. A limitation often associated with 
temporal occlusion is that the entire field of vision is removed at a particular time, with the 
participants are required to make decisions based on information acquired before the 
occlusion period (Müller & Abernethy, 2014). Recently, thanks to new technological 
discoveries, it was found that it is possible to perform visual training also thanks to the use of 
Virtual Reality (VR).                   We can define virtual reality as a digital environment created 
by one or more computers that simulates the actual reality and recreates it in a tangible way 
(Nambi et al., 2020). This environment is conveyed to our senses through consoles that allow 
real-time interaction with everything that is produced within this world. This data exchange is 
enabled by computer devices, mostly goggles for sight, gloves for touch and earphones for 
hearing, and allow a complete immersion in the simulation created in a three-dimensional and 
dynamic way by accessing a whole pre-ordered series of contents that are explored in order to 
build a real and true parallel world (Lotan et al., 2009). The focus is mainly on the possibility 
of simulating what happens during a competition, helping athletes especially from a mental 
point of view and psychological preparation for possible scenarios (Bideau et al., 2009). 
Promising results have been obtained from these studies that show the potential of using 
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virtual reality in the field of visual training for the treatment of ocular dysfunctions; in fact, 
significant improvements in vision were found in athletes. In the specific of visual training, 
virtual reality has proved to be an effective supplement to the techniques used to date. Virtual 
reality in sport is widely used and in different ways to each other (Abernethy & Wood, 2001; 
Bideau et al., 2004; Cuperus & Van Der Ham, 2016). With its help, it is possible to solve 
various types of sports problems, train athletes of different sports using a variety of modern 
VR technologies. It allows simplicity and comfort of use of the tools to wear and easy and 
recreational tests to perform that can motivate the subject even more to perform them, 
especially in the case of children or teenagers who through the virtual game can be entertained 
and stimulated to train their own visual system in a fun way. It allows to remove a number of 
restrictions imposed by real sports. In particular, it prevents injuries to the athletes, allowing 
them to practice complex elements first in a virtual environment, and only afterwards in a real 
one. In addition, virtual reality allows to set any environmental condition (weather, humidity, 
opponent's level, etc.), which is difficult to achieve in natural reality. These advantages of 
virtual reality technology allow to create a completely controlled artificial environment that 
mimics the real conditions of sporting activity and has a high degree of "ecological validity". 
The simultaneous use of motion capture systems and feedback (visual, auditory, tactile, 
olfactory) allows the subject to completely immerse themselves in the virtual environment. It 
also allows to make the virtual environment interactive and to correct the athlete's actions in 
real time in a given virtual situation. In addition, training in a virtual environment allows the 
simultaneous monitoring of various physiological parameters of an athlete (ECG, EEG, etc.). 
All the athletes' data can be collected and aggregated on the internet for a broader evaluation 
of the results, thus obtaining case studies on the results obtained using a particular instrument 
or software. The technology, therefore, can be used to integrate current tools and tests for 
optometry as a method of re-education of visual functions. Virtual reality can also be used to 
make up for some learning deficits, allowing you to experience sports in complete safety, 
understand how to move in a stressful or difficult situation, and then try to repeat it in the real 
world. In the world we already have several projects in place useful to make sports facilities 
more inclusive for people with disabilities thanks to virtual reality, virtually replicating, for 
example, environments such as a gym or a training ground. This type of technology is very 
useful especially for some types of disabilities, including all mental ones, but also for hearing 
disorders and for elderly people with dementia: replicating the environment and sports 
processes certainly makes it easier to approach sports. The application of virtual reality in the 
field of sports for athletes with disabilities can become a tool of exceptional inclusion, and at 
the same time it allows athletes to live experiences never tried before, without taking any 
risks, reducing anxiety and fear, learning in advance to manage difficulties. Even when we 
talk about rehabilitation, virtual reality can be of great help in overcoming problems for 
example related to an injury that has led to a disability. Reliving the experience in a virtual 
way certainly helps the athlete to overcome the trauma and manage the resulting emotions.  
At the same time it allows him to reduce the time of rehabilitation. 
Currently in the experimental research some problems of the use of virtual reality 
technologies have been highlighted. Different authors have noted that the use of virtual reality 
technologies to train athletes is not possible in all sports (it is not possible, for example, in 
swimming or high-precision movement training) (Michalski et al., 2019). The level of realism 
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of artificially created environments and characters can be low. Furthermore, the need to wear 
additional accessories, their weight and limited viewing angle can affect the sense of 
presence. Researchers have attempted to analyze a large number of literary sources to 
discover the reliability of information on the transfer of skills from virtual reality to real life. 
Therefore, even if in a very small percentage of studies, data on skills transfer meet the 
necessary criteria. The scientific literature also indicates that most of the experiments did not 
meet procedural requirements (no group randomization) and a lack of evidence for the 
transfer of skills after training in virtual reality (Petri et al., 2018). 
 
CONCLUSION  
 
This review highlights current perspectives on the importance of visual training on improving 
visual skills leading to better performance in sports. It also provides further insights into the 
need for future longitudinal trials involving athletes from different sports and recommends 
that visual skills training be included in the routine training of athletes at all levels. This work 
adds to a sparse but expanding literature demonstrating the real-world transfer from virtual 
reality sports training. It appears that virtual reality is not limited to a tool that only serves 
entertainment purposes, it also has the potential to aid in the development of skills and 
performance in the real world. The next step should be to investigate whether improvements 
in virtual reality correlate with improvements in the real world. 
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ÖZET 

İtalya ilköğretim okulunda Beden Eğitimi öğretimi Avrupa Birliği'nin diğer 26 eyaletinde 
olduğu gibi zorunlu değildir, çünkü öğretim bakanlık belgeleri ile sağlanır, ancak her sınıfın 
öğretmen ekibi tarafından onaylanır okulda ve daha sonra onaylanırsa diğer 9 dersi veren 
genel öğretmene emanet edilir. Bu nedenle, tüm dersleri öğreten genel öğretmen, beden 
eğitiminin doğasında herhangi bir uzmanlık yeterliliğine sahip değildir ve bu nedenle, 
öğretmen özellikle fiziksel ve sportif aktivitenin güvenliği açısından hazırlıklı hissetmediği 
için çoğu zaman öğretilmez. Tüm sınıflar özel projelere bağlı olmadığı için Beden Eğitimi 
dersinin ilkokulda da yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır pek çok özel 
projeyi yetersiz sonuçla yürütüyor. Bu nedenle, İtalyan hükümeti, 2021-22 eğitim öğretim yılı 
için egzersiz ve spor bilimlerinde yüksek lisans derecesine sahip öğretmenlere emanet edilen 

tüm ilkokul sınıflarına Beden Eğitimi öğretimini genişletmeye karar verdi ve devlet kurumu 
"Spor ve Sağlık'tan” 16.8 milyon Euro ayırdı. Bu arada İtalyan Parlamentosu, beden 
eğitiminin uzman öğretmen tarafından öğretilmesini zorunlu kılan yasayı onaylayacak. 
Çalışmanın amacı, zamanlama ve kritikliklere ilişkin kanun taslağının son durumunu 
doğrulamaktır. Yöntem, bakanlık ve parlamento belgelerinin yanı sıra egzersiz ve spor 
bilimleri bilimsel toplulukları ve üniversite profesörlerine danışılarak arşiv araştırmasıdır. 
Sonuçlar, Beden Eğitimi alanında lisans derecesine sahip genel öğretmen ile Beden Eğitimi 
alanında yüksek lisans derecesine sahip uzman arasında benimsenecek uzman türünün 
seçiminde hala bir belirsizliği ortaya koymaktadır. Ayrıca, Cumhuriyet Senatosu tarafından 
incelenmekte olan yasa projesi, çözülmesi gereken bazı kritik sorunlarla birlikte Temsilciler 
Meclisi'nde de onaylandı. Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosu tarafından onaylandıktan sonra 
nihai onay için Temsilciler Meclisine geri dönmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Uzman öğretmen, uzman öğretmen, Spor ve sağlık, Özel proje. 

ABSTRACT 

In the Italian primary school, the teaching of the PE is not compulsory as it is in the other 26 

states of the European Union, because the teaching is provided by the ministerial documents, 

but it is approved by the team of teachers of the every class in the school and, then, if 

approved, it is entrusted to the generalist teacher who teaches other 9 subjects. Therefore, the 
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generalist teacher, who teaches all subjects, does not have any specialized competence 

inherent PE and, for this reason, very often it is not taught because the teacher does not feel 

prepared, especially in terms of the safety of physical and sport activity. For years, the 

Ministry of Education has carried out many special projects with insufficient results in order 

to have the PE subject also carried out in primary school because not all classes adhere to 

special projects. Therefore, the Italian government has decided to extend the teaching of PE to 

all primary school classes entrusted to teachers with master's degrees in exercise and sport 

science for the next school year 2021-22, allocating 16.8 million euros from the government 

agency "Sport and Health". In the meantime, the Italian Parliament will approve the law that 

makes the teaching of the PE compulsory by the specialist teacher. Aim of the study is to 

verify the state of the art of the draft law concerning the timing and criticalities. The method 

is archival research through the consultation of ministerial and parliamentary documents as 

well as scientific societies of exercise and sport sciences and university professors. The results 

still reveal an uncertainty in the choice of the type of specialist to be adopted between the 

generalist teacher who specializes in PE with a bachelor's degree and the specialist with a 

master's degree in PE. Furthermore, the law project, that is being examined by the Senate of 

the Republic, has been approved by the Chamber of Deputies with some critical issues that 

must be resolved and, therefore, after approval by the Senate of the Republic it must return to 

the Chamber of Deputies for final approval. 

Keywords: Specialist teacher, specialized teacher, Sport and health, Special project. 

INTRODUCTION 

In the Italian primary school, the teaching of the Physical Education is not compulsory, as it is 

in the other 26 states of the European Union, because the teaching is provided by the 

ministerial documents but the effective teaching must be approved by the team of teachers of 

every class for each school because the law gives at school the discretion for teaching it. This 

is a big question in education for the implication to infant and preadolescent age (Raiola, 

2017, Raiola, Di Tore, 2017). If it is approved, it is entrusted at generalist teacher, which 

means he teaches other 9 subjects (Italian, Mathematic, Sciences, History, Music, 

Technology, Geographic, Art, English) because he is the unique teacher. Seeing as how the 

generalist teacher, who teaches all 10 subjects, does not have any specialized competence 

inherent Physical Education he, very often, doesn’t teach it. The generalist teacher does not 
feel prepared, especially in terms of the safety of physical and sport activity, because he didn’t 
train in Physical Education such as specialist teacher in secondary school (D’Elia, 2020, 
D’Elia et al, 2018). In the past years, the Ministry of Education has carried out many special 
projects on physical education in the Italian primary school but the results are completely 

unsatisfied and, therefore, the special projects that aim, to have Physical Education in primary 

school have partly failed because the specificity of Physical activity and its pedagogical 

implication (D’Isanto, 2019) is too big for partial and temporal solution. 

Because not all classes adhere to special projects for the unavailability of teachers despite 

they have advantages for the own students about motor learning. Therefore, the Italian 
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government has decided to extend the teaching of PE to all primary school classes entrusted 

the specialist teacher, which means he trained in sport science and physical activity with 

master's degree. This special project begin the next school year 2021-22 and it is allocated 

16.8 million euros from the government agency "Sport and Health".  

In the meantime, the Italian Parliament would approve the law that makes the teaching of the 

PE compulsory, by the specialist teacher. 

Problem is if the governmental special project of education agency Sport and health helps to 

solve the problem of lack PE in primary school. Aim of the study is to verify the state of the 

art of the draft law concerning the timing and criticalities in order to effective satisfaction of 

special project of governmental agency “Sport and Health” only for this year 2021-22 and for 

the next years. In simply words, to verify if the PE is entrusted at specialist teachers and it 

will be systematically taught (tout) the next years. 

METHOD 

The method is archival research throughout the analysis and evaluation of ministerial and 
parliamentary documents as well as scientific societies of exercise and sport sciences of 
university research. It is the documentary research and theoretical and argumentative 
approach to deducts a good practice for application in teaching method and didactic.  

RESULTS AND DISCUSSION 

The results still reveal an uncertainty in the choice of the type of specialist teacher because 

they are of 2 modalities:  

1. Generalist teacher with bachelor's degree (3 years course) in Exercise and sport 

sciences;  

2. Specialist with a master's degree (5 years course) in Exercise and sport sciences.  

Furthermore, the law project, that is being examined and approved by the Senate of the 

Republic since 2 years ago, now it must be approved by the Chamber of Deputies in the same 

contents already approved. If there are any modification of it to resolve some critical issues, 

the law project must examine and approve again by the Senate of the Republic and it must 

approve by Chamber of Deputies for final approval. The expected time for this process is on 

average over 1 year. The specialist teacher is compulsory in many countries of the European 

Union according to the specific contents of subjects of PE than other subjects of primary 

school, so the training aim of the generalized teachers is  not sufficient to obtain the correct 

basis in PE and so teaching such as in secondary school. Bachelor's degree in Exercise and 

sport sciences don’t carry out the enough to consider exhaustive the formation on specific 

theme of Physical activity, sport and health. 

 
CONCLUSION  
 
Probably, the final approval of law project is too late and over the time for the school year 
2021- 2022 when will be finished the special project on PE of the governmental agency 
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«Sport and Health». Thus, is necessary to continue the project for another years with other 
economical fund. It needs a systematic solution of criticism because the continue special 
governmental project on PE along years will not give the stability at PE in primary school.  
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ABSTRACT 

Extraordinary measures, for example, lockdown taken by nations worldwide to contain the 

spread of COVID-19 have affected air contamination elements significantly, at a planetary scale. 

A few media announced the lockdown instigated air contamination decrease dependent on 

immediately collected satellite perceptions. In any case, a worldwide scale examination of such a 

decrease in air pollution upheld by quality information gathered from ground stations over the 

world and the impacts of lockdown to it is absent. Here, we research changes in convergences of 

six air pollutants: PM2.5, PM10, O3, SO2, CO, and NO2 in Green City Gandhinagar. our 9-month 

study time March 2020 to November 2020. In this study time lockdown, unlock and Diwali time 

air pollution and COVID -19 cases in Gandhinagar the capital of Gujarat is a second well 

planned city of India and one of the greenest cities in India with 32 lakh trees. Gandhinagar is 

India's tree capital with 54% green cover on its land area. In our study, we select Gandhinagar 

because this city also called Green City and second think based on the extent of lockdown 

measures and the number of coronavirus Cases. 

Keywords: Air Pollution, PM2.5, PM10, O3, SO2, CO, NO2, COVID-19 

INTRODUCTION 

The COVID-19 pandemic has impacted every aspect of human life and the global economy. The 

quantity of new cases and deaths is expanding at a disturbing rate without any indications of 

control yet, making the appraisals of its monetary and other impacts uncertain. Contingent upon 

the level of COVID-19 effect in every nation, just as nation explicit circumstances and limit, the 

world's governments are receiving the various level of intercessions including travel restriction 

and lockdown to contain the spread of the exceptionally infectious infection of COVID-19. The 

lockdown confining the development of individuals and closing down the business and 
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mechanical foundations was first forced on January 23, 2020, in the city of Wuhan in China 

where the first case of this deadly virus was reported and later followed by other countries 

,(Rathore, Nagda, 2020, Shrestha, 2020). 

From March 25, 2020, India, the second-most populous country in the world with 1.3 billion 

people, went into lockdown (Chandrashekhar, 2020). Although lockdown ended in Wuhan, 

China on April 8 after 76 days (Shrestha, 2020), more than 3.9 billion people or a half of the 

world’s population living in 90 different countries around the world are currently under 

containment as a measure to maintain social distancing (Shrestha, 2020). The extent of lockdown 

varies across countries and cities around the world. Nonetheless, the lockdown has halted quite 

significantly all forms of transport (flights, trains, automobiles), factories, shops, markets, and 

other economic and social activities. Antibody isolation from the recovered COVID-19 patient's 

antibody use for the COVID-19 infected patient use as a vaccine. This vaccine will be used as 

like Polio and BCG vaccine. It will be very useful for the Human mankind (Soni, 2020). In  spite  

of everything  stays  a  provoking  errand  to  battle  the  SARS-CoV-2 of  obscure  birthplace  

and  strange biological highlights,  and  to  control a  scene of  SARS-CoV-2 with  such  a  long  

hatching  period,  and  a  short sequential  span,  with  restricted  treatment  and  avoidance  

measures (Khandelval, 2020). 

The Union Health Ministry's war room and policy making team in New Delhi consists of the 

ministry's Emergency Medical Response Unit, the Central Surveillance Unit (IDSP), 

the National Centre for Disease Control (NCDC) and experts from three government 

hospitals. They are part of policy decisions to decide how coronavirus should be tackled in the 

country. During lockdown many impacts on people’s social life and economy. there are reports 

that lockdown has temporarily improved environmental conditions. For example, the lockdown 

improved the air quality of the 103 cities in India — the most polluted country in the world 

which has 21 out of the 30 world’s most polluted cities (Shrestha, 2020, Yadav, Korhale, 2020). 

Air pollution is the single largest environmental health risk in the world; ca. seven million people 

die prematurely every year globally as a result of exposure to air pollution, more than 91% of the 

world’s population lives in places where air quality exceeds the World Health Organization’s 

guidelines (WHO 2020).  

DATA AND ANALYSIS 
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As of December 03, 2020, the coronavirus (COVID-19) has infected over 65.22 million people 

and caused 1.52 million deaths in all over world data noted by https://ourworldindata.org/ 

website. A total of 1,38,648 deaths have been reported so far in the country including 47,357 

from Maharashtra followed by 11,808 from Karnataka, 11,733 from Tamil Nadu, 9,342 from 

Delhi, 8,527 from West Bengal, 7,817 from Uttar Pradesh, 7,003 from Andhra Pradesh, 4,842 

from Punjab, 4,015 from Gujarat and 3,287 from Madhya Pradesh (The Telegraph Online) Total 

Active cases in India 422943, Total Discharge cases in India 89733373 and Total Death cases in 

India 138648 to till date 3rd December 2020. According to the ICMR, 14,35,57,647 samples have 

been tested up to December 2 with 11,11,698 samples being tested on 3rd December Thursday. 

We used air quality data provided by the Government agencies: PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, 

Ozone O3 current air quality data collected from Central Pollution Control Board. Central 

Pollution Control Board is executing a nation-wide programme of ambient air quality 

monitoring known as National Air Quality Monitoring Programme (NAMP). The network 

consists of 793 operating stations covering 344 cities/towns in 29 states and 6 Union Territories 

of the country.  The Central Pollution Control Board (CPCB) of India is a statutory organisation 

under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Mo.E.F.C). It was established in 

1974 under the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974. 

It must be noted that the data from CPCB are from the stations managed by government agency. 

We used daily concentrations of air pollutants collected from CPCB stations where available for 

further analysis. We collected the lockdown dates 1st March 2020 to 3rd December 2020 actually 

lockdown in India is declared on 25th March 2020 but we collect data from 1st March 2020 for 

Green City Gandhinagar the capital of Gujarat and called Green City.  

As dates of lockdown vary, we also examined the daily changes in concentrations of these air 

pollutants from 1st March 2020 to 3rd December 2020 (278 days) to investigate the effect of 

lockdown and Diwali air pollutants. Our study data 278 days can be converted to time zone then  

24,019,200 seconds or 400,320 minutes or 6672 hours or 39 weeks and 5 days or 75.96% of 

2020. As per 2020 calendar March 2020: 31 days included, April 2020: 30 days included, May 

2020: 31 days included, June 2020: 30 days included, July 2020: 31 days included, August 2020: 

31 days included, September 2020: 30 days included, October 2020: 31 days included, 

November 2020: 30 days included and December 3 days included. 
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Figure 1: State wise COVID-19 Active & Deaths cases 
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Figure 2: Date Wise all India Total cases, New Deaths, Dailey New Cases, Total Deaths 

Table 2: District wise Coronavirus Statics 

Results And Discussions 

A consistent reduction in PM2.5 concentration was observed in Gandhinagar City on March 1st 

2020 to December 3rd 2020 Figure 3 & 4. Maximum decline in 24th August 2020 concentration 

of PM2.5 was observed 9.32 (ug/m3). Maximum rise in 12th November 2020 concentration of 

PM2.5 was observed 75.16 (ug/m3). It is worth mentioning here that in this city already have 

cleaner air. Maximum rise period was before Diwali time and Maximum decline during 

lockdown time. Maximum decline in 24th August 2020 concentration of PM10 was observed 

13.34 (ug/m3). Maximum rise in 9th November 2020 concentration of PM10 was observed 

145.67 (ug/m3). Maximum decline in 10th May 2020 concentration of NO2 was observed 1.43 

(ug/m3). Maximum rise in 2nd November 2020 concentration of NO2 was observed 53.02 

(ug/m3). Maximum decline in 20nd March 2020 concentration of SO2 was observed 22.52 
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(ug/m3). Maximum rise in 2nd September 2020 concentration of SO2 was observed 2.15 (ug/m3). 

During lockdown SO2 is minimum but value is high before lockdown. Maximum decline in 26th 

June to 29th June 2020 and 1st July 2020 to 3rd August 2020 concentration of CO was observed 

0.12 (mg/m3). Maximum rise in 3rd November 2020 concentration of CO was observed 1.42 

(mg/m3). Maximum decline in 13th September 2020 concentration of O3 was observed 3.64 

(ug/m3). Maximum rise in 26th July 2020 concentration of O3 was observed 53.36 (ug/m3). 

 

Figure 3: air pollutants from 1st March 2020 to 3rd December 2020 (278 days) to investigate 

the effect of lockdown and Diwali air pollutants. 
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Figure 4: Symbolic graph of air pollutants from 1st March 2020 to 3rd December 2020 (278 

days) to investigate the effect of lockdown and Diwali air pollutants. 

 

So, our results suggest that during lockdown pollution level was decline but before Diwali 

pollution was rice up. During Diwali time pollution level was decline. 

PM2.5 is a common cause for adverse health outcomes such as chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) and lower respiratory infection (LRI) causing death of nearly three million 

people globally (GBD 2018). NO2 is the leading source of childhood asthma in urban areas 

globally (Achakulwisut, Brauer, 2019). Likewise, acute to chronic exposures to SO2, CO, and 

O3 can harm the human respiratory system, causing breathing problems including occasional 

death (Chen, Kuschner, Brown, 2009). Air pollution also causes adverse impacts on society, 

economy, and the environment including climate change. It is in fact a major public health, 
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environmental and developmental challenge of our time. Therefore, understanding this 

temporary improvement in air quality at the planetary scale provides a unique opportunity to 

study processes and implications of policy changes to reduce air pollution in future. 

 

 

Figure 5: Gujarat Active Positive Cases Till 3rd December 2020 

 

Figure 6: Gujarat Patient Recovered Till 3rd December 2020 
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Figure 7: Gujarat People Under Quarantine Till 3rd December 2020 

 

Figure 8: Gujarat Total Deaths Till 3rd December 2020 

In this section we have tabulated data collected from COVID 19 Gujarat site. Total Positive 

cases are 14813 on date 03-December-2020 and Total Recovered Cases are 1943637, Total 

Deaths are 4015, Total Cases Tested for COVID 19 are 193779 and Total People Under 

Quarantine are 529704. As per COVID 19 Gujarat site we tabulated Table 5: Corona Cases 

Gandhinagar shows Gandhinagar Total COVID-19 Statistics, here Total Positive cases are 746 
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on date 03-December-2020 and Total Recovered Cases are 5944, Total Deaths are 103, Total 

Cases Tested for COVID 19 are 191426 and Total People Under Quarantine are 16848. 
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ÖZET 

Spor performansı, bir sporcunun bir spor müsabakası bağlamında ifade edebileceği 
maksimum beceri düzeyini temsil eder. Karmaşık bir fenomen olarak, bütünü bir bütün olarak 
(parçalarının toplamından daha fazla) ele alan bütüncül bir yaklaşımı gerektirir. 

Spor performansını iyileştirmeyi amaçlayan antrenman, onu karakterize eden tüm yönleri 
dikkate alarak yapılandırılmalı ve planlanmalıdır: güç, koordinasyon, motivasyon ve çevresel 
bağlamlar. Eğitim programları sıklıkla performansı oluşturan bireysel özelliklere seçici olarak 
odaklanır ve çoğu zaman bu, rekabet aşamasında optimal olmayan bir aktarımı içerir. Bu 

çalışmanın amacı, diğer öğrenme süreçleri gibi spor eğitiminin de fenomeni bir bütün olarak 
ele alan küresel bir vizyonla ele alınmasının önemini göstermektir. Dinamik ekolojik 
yaklaşım, motor ve spor alanlarında da faydalı olası bir öğrenme stratejisi olarak 

araştırılmıştır. Çalışma, arama motorları aracılığıyla ilgili bilimsel literatüre başvurularak ve 
anahtar kelimeler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sonuçlar, ekolojik yaklaşımın dayandığı 
temelleri ve spor performansındaki uygulamalarını netleştirdi. Bu yaklaşım, yeterli tepkileri 
geliştirip rafine ederek tüm vücut sisteminin adaptasyonlarına neden olan çevresel etkilerden 
gelişir. Bu amaçla, sorunlara kendiliğinden çözümlerin ortaya çıkması teşvik edilir: bir örnek, 
oyun kurallarının değiştirilmesi veya oyun bağlamının değiştirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Vizyon Eğitimi, Sanal Gerçeklik, Spor performansı, bilişsel 
beceriler 

ABSTRACT 

ABSTRACT 

Sports performance represents the maximum level of skill that an athlete is able to express in 

the context of a sports competition. As a complex phenomenon it requires a holistic approach 

to its treatment that considers the whole as a whole (more than the sum of its parts). Training 

aimed at improving sports performance must be structured and planned taking into account all 

the aspects that characterize it: strength, coordination, motivation and environmental contexts. 

Too often training programs focus selectively on the individual characteristics that make up 

the performance and most of the time this involves a non-optimal transference in the 

competitive phase. The objective of this work is to demonstrate the importance of considering 

sports training, like other learning processes, through a global vision that considers the 

phenomenon as a whole. Dynamic ecological approach has been explored as a possible 

learning strategy useful also in the motor and sports fields. The study will be conducted by 
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consulting the relevant scientific literature through search engines and by the use of 

keywords. The results clarified the foundations which the ecological approach is based on and 

its applications in sports performance. This approach develops from environmental influences 

that cause adaptations of the entire body system by developing and refining adequate 

responses. To this end, the emergence of spontaneous solutions to problems is stimulated: an 

example is the modification of the game rules or the modification of the game context. 

Keywords: sports training, ecological approach in training, skill transfer, motor learning  

INTRODUCTION 

Sports training aims to improve the level of strength,  technical-coordinative and psycho-

motivational aspects of athletes in order to raise the ability to perform sports to the highest 

level. 

 Human being, like other living organisms, represents a complex neuro-biological system, 

composed of a large number of elements and degrees of freedom (Phillips et al., 2010). The 

organism's mechanisms of interaction and integration  in a given environment and of its 

constituent components and the control of the degrees of freedom generate functional models 

of the components with respect to the system and of the system with respect to the 

environment (Kelso, 1995; Bernstein, 1967) , thus bringing out the behaviors appropriate to 

the circumstances (Mandolesi, 2012). Total control of the large number of freedom degrees  is 

not possible only through the nervous system, so evolution has selected a repertoire of simple 

or complex movements that involve some muscle groups or body segments that work 

together; the so-called motor synergies (Singh et al., 2018). 

In  sports field, according to this vision, the athlete's ability to perform arises from several 

factors, both structural (anthropometric, biomechanical and biochemical) and coordinative in 

response to external events. In other words, it is given by the athlete's ability to bring out 

effective functional models of behavior in specific performance contexts (Davids et al., 2013) 

through key mechanisms such as self-organization (Kelso, 1995). 

Training aimed at improving sports performance must be structured and planned giving 

consideration to all the aspects that characterize it: strength, coordination, motivation and 

environmental contexts. Precisely the environmental contexts, as confirmed by various 

theories, promote learning, including motor and mental learning, so they must necessarily be 

considered in order to improve performance. 

Too often training programs focus selectively on the individual characteristics that make up 

the performance and most of the time this involves a non-optimal transference in the 

competitive phase. Within a program, both the structural and coordinative characteristics and 

those related to the athlete's background and environmental contexts must be considered in 

order to obtain the highest level of transferability. 

This work aim was to demonstrate the importance of considering sports training, like other 

learning processes, through a global vision that considers the phenomenon as a whole. 
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Dynamic ecological approach has been explored as a possible learning strategy also useful in  

motor and sports fields. 

METHOD  

Design and procedures  

The study was conducted by consulting the relevant scientific literature: chapters of books and 

scientific articles. 

The research and consultation of scientific articles was done through specialized web search 

engines on scientific literature: PubMed, Google Scholar, Scopus, PMCfreearticle, CrossRef 

and with the use of keyword combinations (performance and learning strategies, environment 

and performance, sports training and heuristic learning, freedom degrees, ecological 

constraints and sports training, etc.). 

Inclusion criteria 

Table 1 lists the parameters with which the publications were selected and included in the 

review. The type of research, the language and the full availability of the text were taken into 

consideration. 

 
Table 1 - Inclusion criteria

Inclusion criteria Exclusion criteria  

1. Language: English or Italian 

2. Type of publication: scientific articles, book 
chapters 

3. Publication status: only articles published with 
full-text availability 

1. Language: different from English or Italian 

2. Books and scientific articles related to specific 
sports training 

3. publications not available in full 

 

 

Data extraction and quality assessment 

After completing the bibliographic research, two authors, independently examined the list of 

titles and then the abstracts and related full-text in order to include those that met the 

inclusion criteria. 

RESULTS 

Twenty scientific publications divided into 12 scientific articles and 8 chapters of scientific 

books were selected according to the inclusion criteria and included in the article after 

examining a total of 100 publications. The selected publications had as a theme the learning 

approaches in sports training and were all extracted from scientific books and journals. Table 

2 lists the selected literary material by specifying the author, type of source and topic. 
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Table 2 - List of sources

 Authors Type of source  Topic  

1 Woods et al. 2020 Scientific article Sport training and ecological 
approach 

2 Boyle, 2012 Book chapter Sport training 

3 Gibson, 1979 Book chapter Affordances, ecological 
approach 

4 Gibson, 1977 Book chapter Affordances 

5 Kelso, 1995 Book chapter Self-organization 

6 Bernstein, 1967 Book chapter Organization of human 
movement 

7 Krabben et al., 2019 Scientific article Sport training  

8 Gibson & Pick, 2000 Book chapter Ecological approach 

9 Jacobs & Michaels, 2007 Scientific article Ecological Psychology 

10 Araújo & Davids, 2011 Scientific article Skill acquisition 

11 Newell, 1986 Scientific article Constraints and training 

12 Shaw, 2003 Scientific article Ecological Psychology 

13 Araújo et al., 2020 Scientific article Ecological perspective in sport 
performance 

14 Renshaw et al., 2010 Scientific article Motor learning theory and 
physical education 

15 von Bertalanffy, 1951 Book chapter General system theory 

16 Bosch, 2015 Book chapter Sport training 

17 Sayama, 2015 Scientific article Complex System 

18 Seifert et al., 2018 Scientific article Talent development 

19 Araújo, D., & Davids, K. 2018 Scientific article Performer-Environment 
System 

20 Turvey, 1992 Scientific article Affordances 

 

DISCUSSION   
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Sports training, the means to achieve performance goals through periodization and 

programming, through an ecological approach (Woods et al. 2020) is enriched with new 

perspectives and new application protocols. Through this vision, it aims at improving the 

function (Boyle, 2012), that is, at the maximum efficiency of the organism within the 

environment, which is always different and constantly evolving. The ecological approach is 

represented by the concept of direct relationship between human being and environment in 

which it interacts in terms of capacity for action or affordance (Gibson, 1966; 1977; 1979). 

Affordances are key ecological constraints on what humans perceive, what they learn and 

know, and how they decide and act (Turvey, 1992). 

This type of approach clashes with the traditional reductionist and mechanistic theories of 

complex phenomena decomposition, such as human movement, into a subset to be treated 

separately. Already at the beginning of the twentieth century, systems general theorie (von 

Bertalanffy, 1951) tries to overcome the limits of the reductionist model; taking the biological 

system as a general reference, it proposes an extensive interpretation of the system concept  

that is identified with the limitation of the analytical procedures adopted by traditional 

science. Traditional analysis, in fact, doesn't  consider the interaction between the parts, but 

describes them in a hypothetical isolation, to then superimpose the partial processes and 

obtain an overall process. Since systems are made up of several interacting parts (Sayama, 

2015), the analytical procedure is inappropriate: the system, as an organized complexity, can 

be recognized by the presence of strong, non-linear interactions, and its totality defines a 

logical type higher than the sum of the parts adopted by classical science. 

A common feature  to complex systems and the phenomena that occur in them is non-

linearity; small changes within any of the constraints of the system can cause sudden 

transitions from one state to another (Kelso, 1995). These changes take place within a 

mechanism that takes the name of muscle synergy (Bernstein, 1967), which puts several parts 

of the system in relation to each other (muscles, bones, ligaments, etc.). Within a synergy, the 

dynamics of the components at the local level give rise to an order at the global level 

(Krabben et al., 2019). The non-linear development of skills, also in the motor and sports 

field, is based on the constant interactions of individuals and the environment in which the 

student is placed at the center of the process since movements and decisions are made on the 

basis of individual constraints, interacting tasks and environments. 

The ecological learning theories support the role of perceivers in receiving environmental 

information to generate, within the organism, in a given environment, the adequate functional 

response (Gibson & Pick, 2000; Jacobs & Michaels, 2007). 

The application approach, in the context of sports performance based on these concepts, aims 

to favor the correct functional responses (Seifert et al., 2018) of athletes in relation to the 

environment and not be limited to the simple consideration of the athlete and the environment 

in separate way (Araújo & Davids, 2011). 
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Newell's constraints model could be applied to foster the self-organization (Araújo, D., & 
Davids, K. 2018) of useful movement synergies. 

There are three constraints (Newell, 1986) on which to act to promote an adaptive response 

that increases performance efficiency: 

• Environment: temperature, type of playing field surface or competitive area, size of the 

competitive area 

• Athlete: anthropometric, biomechanical, strength levels 

• Task: walk a distance, jump to intercept a ball, kick a ball. 

Training based on the manipulations of these variables would increase the athlete's 

performance level, as in addition to a structural improvement, it improves the athlete's 

perception of tasks and the environment. The athlete, as he specializes, acquires ever greater 

abilities to respond adequately to different situations in the competitive environment. The 

high level of precision in performance achieved by experienced athletes derives from the 

better adaptation of the latter to their competitive environments, as well as better ability to 

process information and greater memory capacity (Shaw, 2003) 

According to ecological theories, which borrow knowledge from ecological psychology, the 

theory of dynamical systems, the sciences of complexity and evolution, the qualified behavior 

of an experienced athlete would be represented by the emergence of functionally adaptable 

performance solutions (Araújo et al., 2020). 

The dynamics that lead to improved performance must lead the athlete to change their 

behavior in reference to a specific environmental context (Renshaw et al., 2010). In other 

words, training aimed at maximizing sports performance must consider the emergence of 

responses (technical-tactical actions) within specific performance contexts, which can be 

represented by the field for football and volleyball or the ring for combat sports and in 

response to opposing strategies. 

CONCLUSION 

The evidence emenrse from this review work has centered the goal of increasing knowledge 

about the bases on which ecological theories applied to sports training are based. 

Sports training represents a process that develops over long periods with the aim of improving 

the athlete performance capacity in the competitive context. It is a long period that doesn't  

always lead to an appreciable result. This review can be useful for professionals sports 

training  to increase knowledge of the theories about the mechanisms by which people learn 

and improve their skills. Information may provide clarifications on which training protocols to 

adopt, according to the ecological-dynamic approach, with respect to both the specific sport 

and the age and level of sport practice. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, ahĢap plastik kompozit (OPK) malzemelerin yanma özelliklerine yumurta 
kabuğu içeriğinin etkisi araĢtırılacaktır. Polipropilen (PP), ağaç unu, yumurta kabuğu ve 
Maleik Anhidrit Polipropilen (MAPP) kullanılarak belirli oranlarda tek vidalı ekstrüder 
kullanılarak karıĢım elde edilmiĢ ve ardından enjeksiyon kalıplama makinesinde test 
numuneleri üretilmiĢtir. Üretilen plastik kompozitlerin yanıcılık dereceleri UL94 standardına 
göre belirlendi. Ayrıca moleküllerdeki bazı bağların titreĢim frekanslarını ölçmek ve 
moleküldeki fonksiyonel kimyasal bağları belirlemek için Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) analizi yapılmıĢtır. 

Sonuç olarak, yumurta kabuğu kullanım oranı arttıkça örneklerde bozunma ağırlık kaybının 
azaldığı ancak kül miktarının arttığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca numunelerin tutuĢma sürelerinin 
geciktiği ve yanma süresinin uzadığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Kompozit, Yumurta Kabuğu, Yanma Direnci 

ABSTRACT 

In this study, the effect of eggshell content on the combustion properties of wood plastic 

composite (OPK) materials will be investigated. A mixture was obtained by using 

polypropylene (PP), wood flour, eggshell and Maleic Anhydride Polypropylene (MAPP) in 

certain proportions using a single screw extruder, and then test samples were produced in an 

injection molding machine. The flammability degrees of the produced plastic composites 

were determined according to the UL94 standard. In addition, Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) analysis was performed to measure the vibration frequencies of some 

bonds in molecules and to determine the functional chemical bonds in the molecule. 
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As a result, it was determined that as the eggshell usage rate increased, the decomposition 

weight loss in the samples decreased, but the ash amount increased. In addition, it was 

determined that the ignition times of the samples were delayed and the burning time was 

prolonged. 

Keywords: Composite, Egg Shell, Combustion Resistance  

GĠRĠġ 

Günümüzde önemli bir Ģekilde değer gören alternatif malzeme kaynaklarından bir tanesi 
kompozit malzemelerdir. Bu kompozit malzemelerin içerisinde odun plastik kompozitler 

(OPK) önemli bir yer tutmaktadır. OPK malzemeler termoplastik reçine ve belirli 
boyutlardaki ahĢap içerikli malzemelerin karıĢımından elde edilmektedir. Termoplastik 
malzemeler içerisinde belirli oranlarda odun parçacıkları kullanılmaktadır. Odun 
parçacıklarının dolgu maddesi olarak tercih edilme sebebi yoğunluklarının düĢük olması, 
yalıtım ve direnç özelliklerinin iyi olması vb. özelikleridir. Ayrıca maliyet açısından önemli 
bir katkısının bulunması kullanım avantajı olarak gösterilebilirken odunun çalıĢma özelliği 
yani su alması ve vermesi, mantar ve böceğe karĢı direncinin düĢük olması ve en önemli 
olarak da yanmaya karĢı mukavemetinin düĢük olması dezavantajları olarak bilinmektedir. 

 OPK malzemeler en çok ise inĢaat, otomotiv ve özellikle mobilya sanayinde kullanım alanı 
bulmaktadır. Bu alanlarda da kullanılmasının sebebi mekanik ve fiziksel direnç özelliklerinin 
istenilen düzeyde olmasıdır. DıĢ mekân mobilyalarında, bina için dıĢ cephe ve çatı 
kaplamalarında, yüzme havuzu vb. gibi suya dayanıklı ortamlarda bol miktarda 
kullanılmaktadır.  

Termoplastik malzemelerle birlikte farklı organik ve inorganik dolgu maddeleri 

kullanılmaktadır. Nanokil (Hetzer, 2008), çinko borat, kaolin ve talk (Gwon ve ark. 2010) , 

tetrapod ve çinko oksit (Zhou ve ark., 2020) vb inorganik dolgu olarak kullanılmıĢtır. Birçok 

ağaç türü ve tarımsal atık da organik dolgu maddesi olarak kullanılmıĢtır. Genel olarak dolgu 

maddeleri OPK malzemelerin mukavemet ve sertlik özelliklerini geliĢtirirler. 

Atık miktarı oldukça yüksek olan ve geri dönüĢümüne ihtiyaç duyulan dolgu maddelerinden 

bir tanesi de yumurta kabuğudur. Ortalama olarak 5-6 g yumurta kabuğunun, kırılma 
dayanımı >30N‟dur ve kalınlığı 300-350 mikrometredir. Kabuk kısmı yumurta ağırlığının 
yaklaĢık olarak %10-12‟sini kapsamaktadır (Ines Tabib ve OnbaĢılar, 2019). Yumurta kabuğu 
çok ince olup, yumurta ile dıĢ çevre arasında gaz ve nem alıĢveriĢini sağlayan gözenekleri 
bulundurur (Erol, 1994). Kabuk içerisinde kalsiyum karbonat  %94-97, fosfor  %0.3, 

magnezyum   %0.2, ve < %2 miktarda sodyum, potasyum, mangan, demir, bakır ve organik 
madde bulunmaktadır.                                   

Yumurta kabuğunun yapısı, mikrobiyal dıĢ çevre su ve gaz değiĢimini kontrolünü sağlayarak 
yumurtanın içeriğinin dıĢ etmenlerden korunmasında önemlidir. Yumurta kabuğunun 
kalsiyum içeriği yaklaĢık olarak 1.7-2.5 gramdır (Bongiorno L, 2008).  Sahip olduğu bu 
kimyasal özellikler sebebi ile yanmaya karĢı direnç sağlayacağı düĢünülmektedir. Ayrıca 
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maliyeti, bol miktarda atık olarak elde edilebilmesi ve rengi sebebiyle OPK üretiminde tercih 

edilmesi mümkün olacaktır. 

Bu çalıĢmanın amacı, yumurta kabuğu kullanım miktarının yanma direnci üzerine etkisini 

araĢtırmak olacaktır. 

YÖNTEM 

Materyal 

ÇalıĢmada odun unun hammaddesi olarak KahramanmaraĢ Ġli kereste atölyelerinden, kızılçam 
talaĢları alınmıĢtır. Kızılçam talaĢları temin edilirken içerisinde yabancı madde olmamasına 
özen gösterilmiĢtir. Ayrıca PETKĠM firmasından (Ġzmir) satın alınarak temin edilen 

Polipropilen (PP) çalıĢmada polimer matris olarak kullanılmıĢtır. Clariant International 
firmasından temin edilen MAPP uyumsuzluk giderici olarak kullanılmıĢtır. Evlerde kullanılan 
yumurta atığı, yumurta kabuğu ise bu çalıĢmada dolgu maddesi olarak kullanılmıĢtır. 

Metot 

Bu bölümde hammaddenin hazırlanması, deney numunelerinin üretimi, kompozit 
numunelerin yanma direnci ile ilgili bilgi verilmiĢtir. OPK üretim parametreleri Tablo 1‟ de 

verilmiĢtir. 

Tablo 1. OPK üretim parametreleri 
Levha 
Kod 

Odun Unu 
(%) 

PP 
(%) 

Yumurta Kabuğu 
(%) 

MAPP 
(%) 

A 30 70 0 0 
B 30 65 5 0 
C 30 60 10 0 
D 30 55 15 0 
E 30 50 20 0 
F 30 67 0 3 
G 30 62 5 3 
H 30 57 10 3 
I 30 52 15 3 
J 30 47 20 3 
K 0 70 30 0 

OPK test numunelerinin üretimi Tablo 1‟de verilen üretim reçetesine göre belirlenen oranlar 
kullanılarak hazırlanmıĢtır. KarıĢımlar yüksek devirli bir karıĢtırıcı yardımıyla, polipropilen, 
kızılçam odun unu, yumurta kabuğu ve uyumsuzluk giderici MAPP ile homojen karıĢımlar 

elde edilmiĢtir.  

Isıtma panellerinin sıcaklıkları 90-175 ⁰C arasında değiĢen laboratuvar tipi tek burgulu 

ekstruder makinesi kullanılarak homojen karıĢımlar elde edilmiĢtir. Ekstruder makinesinin 

sıcaklığı etkisiyle polimer malzeme eriyerek kızılçam odun unu ve yumurta kabuğu ile daha 
iyi bir karıĢım sağlanmıĢtır. 

Tek burgulu ekstruder makinesinden çıkan sıcak malzeme soğuk su içinde soğutulmuĢ ve 

soğutulan malzemeden su süzülerek uzaklaĢtırılmıĢtır. Süzülen malzeme kırıcı yardımıyla 
peletler (küçük parçacıklar)  haline getirilmiĢtir. 
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 Kırıcıdan çıkan pelet halindeki malzeme etüvde 12 saat boyunca % 1-3 rutubet düzeyine 
ulaĢıncaya kadar 103 ±2 ºC‟de kurutulmuĢtur. Rutubetleri sabit hale gelen pelet halindeki 

malzeme sıcaklık aralığı 180-190-200 ⁰C olan enjeksiyon kalıplama makinesinde test 
örnekleri ASTM standartlarına göre kalıplanmıĢtır. Test numuneleri hazırlanırken, enjeksiyon 
makinesinin enjeksiyon hızı 80 mm/sn, vida hızı 40 dev/dk ve enjeksiyon basıncı 100 bar 
olarak ayarlanmıĢtır 

Hammaddenin Hazırlanması 

Kızılçam talaĢları kompozit malzeme içerisinde kullanılabilmesi için odun unu haline 
getirildi. Kızılçam talaĢları Willey değirmeni kullanılarak öğütüldü. Öğütülen odun unu 
kompozit içerisinde homojen dağılması için 20-40-60-80-100 ve 200 mesh‟lik olmak üzere 5 
kısımdan oluĢan sarsak elekte elenmiĢtir. Elekten geçirilen odun unu nihai kompozit 
malzemenin homojenliği ve yoğunluğu düĢünülerek kullanılacak mesh aralığı belirlenmiĢtir. 
Üretilen kompozit malzeme içerisinde lignoselülozik dolgu maddesi için kullanılan odun unu 
60 mesh‟lik elekten geçip 80 mesh‟lik eleğin üzerinde kalan odun unu kullanılmıĢtır. Ġstenilen 
boyuta getirilen odun unu etüvde 48 saat boyunca % 1-3 rutubet düzeyine ulaĢıncaya kadar 
103 ±2 ºC‟de kurutulmuĢtur. 

Deney Numunelerin Üretimi 

Tablo 1 „ de verilen farklı oranlarda polipropilen, yumurta kabuğu, kızılçam odun unu ve 
MAPP kullanılarak deney numuneleri üretilmiĢtir. ġekil 1‟de ki iĢ akıĢ Ģemasına göre test 

numunelerinin üretimi yapılmıĢtır.  

 

ġekil 1. Test numuneleri üretim iĢ akıĢ Ģeması (Ali Osman, 2019) 

 

Yanma Dayanımı Testi 
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Üretilen plastik kompozitlerin yanmazlık dereceleri UL94 standardına göre belirlenmiĢtir. 

UL-94 yanmazlık testi 13 mm geniĢliğinde, 4 mm kalınlığında ve 125 mm uzunluğunda 

olmak üzere her bir grup için beĢ tekrarlı olmak üzere numuneler kullanılarak yapılmıĢtır. 

Üretilen plastik kompozit numunelerin yanmazlık testleri UL94 standardına göre alev 

kaynağına belirtilenen sürelerde maruz bırakılmıĢtır. UL94 yanmazlık derecesi belirleme test 

uygulaması ġekil 2‟de Ģematik olarak gösterilmektedir. ġekil 3‟de görüldüğü gibi hazırlanan 

deney ortamında alev bekinin üst kısmı ile numunenin arasındaki mesafenin 10 mm ve alev 

boyutunun ise 20mm yükseklikte olması gerekmektedir (UL 94). Deney, numunenin aleve 10 

saniye boyunca maruz bırakılıp alev kaynağının uzaklaĢtırılmasıyla baĢlar. Deney boyunca 

elde edilen veriler (t1: numunenin aleve ilk maruz kalmadan sonra alevin sönmesi için 

gereken süre) kaydedilir. Tekrar aynı numune ikinci kez 10 saniye süre ile aleve maruz 

bırakılır ve sonrasında sönme süresi t2 ve kor görünümünün süresi ise t3 kaydedilir. Ayrıca 

yanan numunenin alt kısmına yerleĢtirilmiĢ pamuğun tutuĢmasını sağlayan damlalar not 

edilir. Elde edilen verilere göre, her bir numune için gerekli olan yanma süresi: V-0, tüm 

örneklerin toplam yanma süresi: V-1 ve düĢen damla sayısı ise V-2 olarak sınıflandırılır. UL-

94 testi için sınıflandırma Ģartları Tablo 2‟ de de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2. UL-94 testi sınıflandırma Ģartları 

Yanma Dayanım derecesi (UL 94 V) 

Test Kriterleri V-0 V-1 V-2 

Her bir test numunesinin yanma zamanı (s)                                                
(birinci ve ikinci alev uygulamalarından sonra) 

≤10 ≤30 ≤30 

Toplam yanma süresi(s)                                                                                                 
(10 alev uygulamaları) ≤50 ≤250 ≤250 

Ġkinci alev uygulamasından sonra yanma ve yanma sonrası süreleri(s) ≤30 ≤60 ≤60 

Yanan örneklerin damlaması (pamuk tutuĢması) Hayır Hayır Evet 

Tutma kelepçesine kadar yanma (tamamen yanmıĢ örnekler) Hayır Hayır Hayır 
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ġekil 2. Yanmazlık derecesi belirleme test Ģeması 

ġekil 3. UL 94 Yanma dayanım test uygulaması 

Fourier Transform Ġnfrared Spectroscopy (FTIR) Analizi 

Üretilen kompozit numunelerin FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) analizleri 

KSÜ ÜSKĠM de yapılmıĢtır. Shimadzu marka FTIR 8400s spektrofotometre cihazı ġekil 4‟ 

de görülmektedir. 11 grup numune üzerinde FTIR analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 4. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

ARAġTIRMA ve BULGULAR 

Yanma Dayanım (UL 94 V) Testine Ait Bulgular 

Odun plastik kompozit malzeme içerisinde dolgu maddesi olarak kullanılan yumurta 
kabuğunun, üretilen malzemenin yanma ve tutuĢması üzerine etkisini araĢtırmak için UL 94 V 
testi uygulanmıĢtır. Kızılçam odun unu, yumurta kabuğu, PP ve MAPP ile üretilen kompozit 
malzemelerin yanma dayanım testi ölçüm verileri Tablo 3‟de görülmektedir. MAPP 
kullanılarak ve kullanılmadan üretilen odun plastik kompozitlerin içeriğindeki yumurta 
kabuğu miktarının artmasına bağlı olarak tutuĢmanın geciktiği ve yanma süresinin uzadığı 
görülmektedir. E, I grupları belli bir miktar ve süre yandıktan sonra söndüğü görüldü. J ve K 
gruplarında T1 ve T2 tutuĢturma süresinde alev almadığı ve yanmadığı görüldü. Yumurta 
kabuğunun üretilen malzemenin tutuĢmasını geciktirdiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca yaĢam 
alanlarında son zamanlarda yaygın olarak kullanılan odun plastik kompozitlerin üretiminde 
yangına karĢı tutuĢma ve yanma direnci artırmak için yumurta kabuğu kullanılabileceği ortaya 
çıkmaktadır. 

Tablo 3. Odun plastik kompozitlerin yanma dayanım ölçüm değerleri 

 

V-0 V-1 V-2 

Pamuğun 
damlayan 
parçalar, 
damlalar ile 
alev alması 

Parçanın 
tamamen 
yanması 

A T1 alev alma süresi 65               
(sn) 

328           
(sn) 

9    
(damla) 

Evet Evet 

B T1 Alev alma süresi 93           
(sn) 

482      
(sn) 

8    
(damla) 

Evet Evet 

C 
T1 Alev almadı                                  112      

(sn) 
545      
(sn) 

17    
(damla)  

Evet Evet T2 Alev alma Süresi    

D 
T1 Alev süresi 30 sn sonra söndü 

125      
(sn) 

637      
(sn) 

15    
(damla) 

Evet Evet T2(Alev alma süresi) 
t1+t2 (toplam yanma) 

E 
T1 Alev almadı 85       

(sn) 
398      
(sn) 

7   
(damla) 

Evet Hayır 
T2 Alev süresi 85 sn sonra söndü 

F 
T1 Alev alma süresi 62       

(sn) 
358       
(sn) 

18     
(damla) 

Evet Evet 
    

G 
T1 Alev almadı 88        

(sn) 
435        
(sn) 

17    
(damla) 

Evet Evet 
T2 (Alev alma süresi) 
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H 
T1 Alev almadı 137        

(sn) 
678        
(sn) 

16    
(damla)  Evet Evet T2Alev sönme süresi 

t3 kor görünüm 14 sn       

I 
T1 Alev almadı 105        

(sn) 
285        
(sn) 

12    
(damla) 

Evet Hayır 
T2 Alev süresi 105sn sonra söndü 

J 
T1 Alev almadı 

- - - Hayır Hayır T2 Alev almadı 
 

K 
T1 Alev almadı 

- - - Hayır Hayır T2 Alev almadı 
  

  T1(Alev alma süresi 1.uygulama)           
  T2(Alev alma süresi 2.uygulama) 

   
    

  
t1+t2(BeĢ örnek için, T1 ve T2 yanma 
zamanın toplamı)    

    

  
t2+t3(Alev sönme süresi t2 ve sönme 
sonrası kor görünümün devam etme 
süresi t3) 

   
    

 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Analizine Ait Bulgular 

Fourier Transform Kızılötesi Spektroskopi (FTIR), moleküllerdeki çeĢitli bağların titreĢim 
frekanslarını ölçer.  Moleküldeki fonksiyonel kimyasal bağlar hakkında bilgi verir. FTIR, 
organik ve inorganik numuneler için nicel ve nitel analizler sunar. FTIR spektrumu, 
numunenin kimliğini üretir ve örneklerde birçok farklı bileĢenleri tanımak için kullanılır. 
FTIR, fonksiyonel grupları belirlemek ve kovalent bağlanma hakkında bilgi edinmek için 
etkili araçtır. FTIR spektrumunda 400-1500 cm-1 odun plastik kompozit malzemenin parmak 
izi bölgesidir ve kompozit moleküllerinin karakteristik gerilme titreĢimlerini gösterir. 1500-
4000 cm-1 odun plastik kompozit malzemedeki fonksiyonel grup bölgesini tanımlar. Odun 
unu, polipropilen ve yumurta kabuğu ile üretilen A, B, C, D ve E gruplarının FTIR spektrumu 
ġekil 4‟de, odun unu, polipropilen, yumurta kabuğu ve MAPP kullanılarak üretilen F, G, H, I 
ve J gruplarının FTIR spektrumu ġekil 5‟de verilmiĢtir. Kontrol grupları olan A, F ve K için 
FTIR spektrumu ġekil 6‟ da görülmektedir.  

 

ġekil 4. A, B, C, D ve E grubu numunelerin FTIR spektrası 
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ġekil 5. F, G, H, I ve J grubu numunelerin FTIR spektrası 

ġekil 6. A, F ve K grubu numunelerin FTIR spektrası 

MAPP kullanılmayan, MAPP kullanılan ve kontrol örneklerine ait OPK test numunelerinin 
ayrı ayrı olmak üzere FTIR spektraları karĢılaĢtırılmıĢtır. odun unun miktarının sabit olması 
sebebiyle 3400 cm-1 bandında yatay bir band görülmektedir (Tomak ve ark., 2018). 2800-

2900 bantları arasında ise polipropilene ait asimetrik ve simetrik  -CH3 ve -CH2 içeren alifatik 

C-H titreĢimler belirlenmiĢtir (Morent ve ark., 2008). 1400 bantları civarında ise PP 

içerisindeki C-C bağlarına ait gerilme titreĢimleri tespit edilmiĢtir. MAPP ile ilgili herhangi 
bir pik tespit edilmemiĢtir. Bunun nedeni reaktifler nedeni ile yoğun bantlardan dolayı 
görülememesi olduğu düĢünülmektedir. 
 

SONUÇ 

Elde edilen bulgular göre: 

 Odun plastik kompozitlerin içeriğindeki yumurta kabuğu miktarının artmasına bağlı 
olarak malzemenin tutuĢma sürelerinin geciktiği ve yanma sürelerinin uzadığı 
görülmektedir.  

 En etkili grubun MAPP ve %20-30 (V0) oranında yumurta kabuğu kullanılan grubun 
olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Kullanılan yumurta kabuğu içeriğinin artmasına paralel olarak yanma direncinin 
geliĢtiği belirlenmiĢtir. Ayrıca yaĢam alanlarında son zamanlarda yaygın olarak 
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kullanılan odun plastik kompozitlerin üretiminde yangına karĢı tutuĢma ve yanma 
direnci artırmak için yumurta kabuğu kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır. 

 Atık maddesi olan yumurta kabuğu iyi bir geri dönüĢ ile kompozitlerde katkı ve dolgu 
maddesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

 Üretimde kullanılan atıklar sayesinde plastik kompozit malzeme daha ekonomik hale 
gelebilir. 
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ÖZET 

Yumurta kabuğu kullanım miktarının odun plastik kompozit (OPK) malzemelerin yüzey 
düzgünlüğü üzerine etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada, polipropilen (PP), odun unu, yumurta 
kabuğu ve Maleik Anhidrid Polipropilen (MAPP) belirli oranlarda karıĢtırılmıĢtır. Üretilen 
OPK malzemelerin yüzey pürüzlülüğü ISO 4287 standardına göre belirlenmiĢtir. Marsurf 
M300 cihazı kullanılarak iğne taramalı yöntem ile test örneklerinin ortalama pürüzlülük (Ra), 
on nokta pürüzlülük ortalama değeri (Rz) ve en büyük pürüzlülük değeri (Rmax) ölçülmüĢtür. 

 Odun plastik kompozit içerisinde plastik matrise göre dolgu maddesi miktarının artmasına 
bağlı olarak yüzey pürüzlülük parametrelerine ait değerlerin artığı ve yüzey düzgünlüğünün 
olumsuz etkilendiği belirlenmiĢtir. MAPP kullanımının ise yüzey düzgünlüğünü olumlu 
etkilediği tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Yumurta Kabuğu, Yüzey Pürüzlülüğü, Kompozit 

 

ABSTRACT 

In this study, in which the effect of eggshell usage amount on the surface smoothness of wood 

plastic composite (OPK) materials was investigated, polypropylene (PP), wood flour, eggshell 

and Maleic Anhydride Polypropylene (MAPP) were mixed in certain proportions. The surface 

roughness of the OPK materials produced was determined according to the ISO 4287 

standard. The mean roughness (Ra), ten point roughness mean value (Rz) and the largest 

roughness value (Rmax) of the test samples were measured using the Marsurf M300 device 

with needle scanning method.  

It was determined that the values of the surface roughness parameters increased and the 

surface smoothness was negatively affected due to the increase in the amount of filler in the 

wood plastic composite compared to the plastic matrix. It was determined that the use of 

MAPP positively affected the surface smoothness. 
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GĠRĠġ 

Kompozit malzemelerin kullanımı hızlı bir Ģekilde artma eğilimindedir. Bu nedenle farklı 
kompozit malzeme üretimi ile ilgili birçok çalıĢma yapılmaktadır. Son zamanlarda yaygın bir 
kullanım alanı bulan kompozit malzemelerden bir tanesi de Odun Plastik Kompozit 

malzemelerdir (OPK). Termoplastikler ile odun unu ve parçacıklarının bir araya getirilerek 

kullanım yerine uygun olacak Ģekilde OPK malzemeler üretilebilmektedir. OPK malzemeler 
üretilirken hem termoplastik hem de odun malzemesinin avantaj ve dezavantajları 
düĢünülerek maliyet açısından daha ekonomik olabilecek OPK üretimi önem kazanmıĢ bir 
durumdadır. Sadece odun değil birçok tarımsal atık da OPK üretiminde kullanılmaktadır. 

OPK üretiminde ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplama yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak 

düĢük bir basınç kullanılan presleme teknolojisi bu iki yönteme göre verimlilik açısından daha 
iyi olmakla beraber maliyet açısından da avantaj sağlamaktadır (Jarusombuti ve AyrılmıĢ 

2011). 

AhĢap esaslı kompozit levha olarak yonga levha ve lif levha kullanımı yaygındır. Ancak su, 
mantar ve biyolojik zararlılara karĢı direnç özelliklerinin düĢük olması sebebiyle OPK 
malzemelerin bina dıĢı kullanımlarında tercih edilmesi kaçınılmaz olmaktadır. OPK 

malzemeler su, mantar ve biyolojik zararlılara karĢı çok dirençli olmasına rağmen yanmaya 
karĢı direncinin düĢük ve yanma esnasın da damlama özelliği büyük risklere yol 
açabilmektedir. Bu nedenle yanmaya karĢı direncinin artırılması amacı ile farklı dolgu 

maddeleri kullanılmaktadır (Stark ve diğerleri 2010; AyrılmıĢ ve ark., 2012). Bu çalıĢmada 
yumurta kabuğu belirli oranlarda eklenmiĢ ve bu özellik geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. AhĢap 
esaslı kompozit levhaların ve OPK malzemelerin estetik ve dekoratif olarak yüzeyleri farklı 
malzemeler ile kaplanabilmektedir (Jarusombuti ve AyrılmıĢ (2011). Bu malzemeler katı ve 
sıvı olarak iki gruptadır. Sıvı olarak bu malzemeler üzerinde en çok kullanılanlar arasında 
cila, boya ve verniktir. Kompozitlerin yüzeylerinin kaplanmasında katı maddeler içerisinde 
ise en çok kullanılanlar ise melamin emdirilmiĢ kâğıtlar (parke), film tabakaları, ahĢap esaslı 
kaplamalardır. Kaplamanın iyi ve kaliteli olmasındaki temel etken malzemenin yüzey 
özelliklerinin kalitesidir. Yüzey kalitesini olumsuz etkileyecek en önemli faktör OPK 
malzemelerin özelliklerini geliĢtirmek için kullanılan dolgu maddeleridir. OPK malzemeler 

için fiziksel mekanik ve diğer özellikleri için detaylı birçok araĢtırma mevcut iken yüzey 
kalitesi ile ilgili yeterli çalıĢma bulunmamaktadır. 

OPK malzemelerin dekoratif ve estetik özelliklerinin artırılmasında yüzey kaplaması önemli 
olup bu çalıĢmada kullanılan yumurta kabuğunun yüzey kalitesine etkisi araĢtırılmıĢtır. 

 

YÖNTEM 
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Materyal 

OPK üretiminde kullanılan odun türü olarak KahramanmaraĢ bölgesinde en çok bulunan çam 
türü olan kızılçam odun unu tercih edilmiĢ ve mevcut kereste atölyelerinden temin edilerek 
temizlenmiĢ ve 80 mesh boyutlarında elenmiĢtir. Polimer matris olarak Polipropilen (PP) 

Ġzmir’de bulunan PETKĠM firmasından satın alınmıĢtır. PP ve odun unu arasında uyumsuzluk 

giderici olarak Maleik Anhidrid Polipropilen (MAPP) kullanılmıĢ ve Clariant International 

ticari firmasından elde edilmiĢtir. Yumurta kabuğu ise evlerde kullanılan yumurtalar 

yıkanarak kurutulmuĢ ve daha sonra öğütülerek elde edilmiĢtir. 

Metot 

OPK üretiminde odun unu, polipropilen, yumurta kabuğu ve MAPP belirli oranlarda 
karıĢtırlmıĢ ve OPK malzeme test numuneleri üretilmiĢtir. Üretilen OPK levhaların üretim 
parametreleri Tablo 1’ de verilmiĢtir. 

Tablo 1. OPK üretim parametreleri 
Levha 
Kod 

Odun Unu 
(%) 

PP 
(%) 

Yumurta Kabuğu 
(%) 

MAPP 
(%) 

A 30 70 0 0 
B 30 65 5 0 
C 30 60 10 0 
D 30 55 15 0 
E 30 50 20 0 
F 30 67 0 3 
G 30 62 5 3 
H 30 57 10 3 
I 30 52 15 3 
J 30 47 20 3 
K 0 70 30 0 

Yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi için test numunelerinin üretimi için uygulanan karıĢım 
miktarları Tablo 1’ e uygun Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

KarıĢım için kızılçam odun unu ve yumurta kabuğu Willey değirmeninde öğütülmüĢ ve sarsak 
elekte 80 mesh boyutlarındaki odun unu etüvde 103 ±2 ºC’de kurutulmuĢtur. Polipropilen, 

yumurta kabuğu, kızılçam odun unu ve MAPP (uyumsuzluk giderici) yüksek devirli bir 
karıĢtırıcı kullanılarak homojen karıĢımlar elde edilmiĢtir. Bu karıĢımlar daha sonra sıcaklığı 
90-175⁰ C arasında değiĢen tek burgulu ekstruder makinesinden geçirilmiĢtir. Sıcak haldeki 

karıĢım soğuk su ile soğutulmuĢtur. Daha sonra su süzülmüĢ ve uzaklaĢtırılmıĢtır. Suyu 

uzaklaĢan karıĢım kırıcı kullanılarak pelet haline getirilmiĢ, rutubetleri % 1-3 oluncaya kadar 

etüvde 103 ±2 ºC’de kurutulmuĢtur. Hızı (80 mm/sn), vida hızı (40 dev/dk) ve basıncı (100 

bar) ayarlanan enjeksiyon makinesinde test numuneleri üretilmiĢtir. 

Deney Numunelerin Üretimi 

OPK malzemelerin üretimi üretim reçetesine bağlı kalınarak yapılmıĢ ve iĢ akıĢ Ģeması ġekil 
1’ de verilmiĢtir. 
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ġekil 1. Deney numuneleri üretiminde gerçekleĢtirilen iĢ akıĢı 

 

Yüzey Pürüzlük Ölçümü 

Ġklimlendirme iĢlemine tabi tutulan test numuneleri ISO 4287 standardına uygun bir Ģekilde 

ġekil 2’ de gösterilen Marsurf M 300 ölçüm cihazında yüzey pürüzlüğü değerleri 

belirlenmiĢtir. Marsurf M 300 cihazında yüzey ölçüm değerleri elmas tarama iğnesinin (5 μm 

çaplı) test numune yüzeyinde var olan girinti ve çıkıntıların profilini oluĢturmak için aĢağı-

yukarı hareketi ile belirlenebilmektedir. Numune üzerinde Ra, Rz ve Rmax değerleri 

belirlenmiĢtir. Numune yüzeyinde bulunan tepe ve çukurluklar arasında bulunan merkez 

çizgisi ortalama pürüzlük değerleri (Ra) on nokta pürüzlüğü ortalama değeri (Rz) ve en büyük 

pürüzlük değeri (Rmax) olarak ifade edilmektedir. 

ġekil 2. Yüzey pürüzlüğü ölçüm cihazı 
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ARAġTIRMA ve BULGULAR 

Kızılçam odun unu, yumurta kabuğu, PP ve MAPP ile katkılı OPK levhaların on nokta 

pürüzlüğü ortalama değeri (Rz), merkez çizgisi ortalama pürüzlük değerleri (Ra) ve en büyük 

pürüzlük değeri (Rmax) ölçüm değerleri Tablo 3’ de verilmiĢtir.  

Bütün numunelerde Rmax değerleri Ra değerlerinden büyük aynı Ģekilde Rz pürüzlülük 

değerleri de Ra değerlerinden büyüktür. A, B, C, D ve E numune grupları MAPP 

kullanılmadan üretilmiĢtir. Sırasıyla yumurta kabuğu katkı oranı %5 artırılırken matris 

plastikteki oranın azalması ile elde edilen numune grupları yüzey pürüzlülük değerleri genel 

olarak artmaktadır. Sadece yumurta kabuğu ve polipropilen ile yapılan K grubu kompozit 

malzemede yüzey pürüzlülük değerleri Ra:2,49 Rz:13,10 Rmax:20,18 en az olduğu 

görülmektedir. A ve K grubu karĢılaĢtırıldığında A grubu yüzey pürüzlülük değerleri K grubu 

değerlerinden büyüktür. Bunun sebebi odun ununun, yumurta kabuğuna göre lifli yapısından 

kaynaklanmaktadır. MAPP kullanılarak üretilen F, G, H, I ve J kompozit grupları 

incelendiğinde ise kontrol F grubu yüzey pürüzlülüğü değerleri ortalama Ra:2,00 Rz:12,91 

Rmax: 19,49 olarak ölçülmüĢtür.  Odun plastik kompozit malzemede plastik matris’ e göre 

dolgu maddesi artığında yüzey pürüzlülük değerleri artığı görülmektedir. 

 Tablo 3. Numunelerinin yüzey pürüzlülüğü ölçüm değerleri 

Ra(µm) Rz(µm) Rmax(µm) 

Grup Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 

A 2.49 0.26 13.10 0.67 20.18 0.27 

B 2.45 0.18 14.55 0.29 19.39 0.56 

C 1.95 0.33 12.93 0.87 19.84 0.44 

D 2.12 0.35 14.04 0.29 21.01 0.84 

E 2.23 0.28 13.78 0.48 22.42 0.15 

F 2.00 0.18 12.91 0.16 19.49 0.21 

G 1.91 0.29 13.15 0.64 20.46 0.37 

H 1.92 0.18 12.76 0.54 15.67 0.33 

I 1.84 0.10 12.58 0.23 17.68 0.63 

J 2.12 0.13 13.60 0.35 23.56 0.44 

 
K 

1.84 0.15 10.84 0.57 13.45 0.59 
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Odun unu, yumurta kabuğu, PP ve MAPP ile üretilen plastik kompozit malzemelerin ölçüm 

değerleri grafiği ġekil 3’de verilmiĢtir. 

ġekil 3. Yumurta kabuğu dolgulu kompozitlerin pürüzlülük değerleri grafiği 

Elde edilen sonuçlara göre MAPP kullanarak yapılan karıĢımlarla oluĢturulan kompozitlerin 

MAPP kullanılmayan kompozit gruplara kıyasla yüzey pürüzlülük değerlerinin azaldığı tespit 

edilmiĢtir. MAPP yüzey pürüzlülüğü özelliklerini olumlu etkilemiĢtir. 

Odun yüzeyi anatomik yapısından dolayı düzgün değildir. Ağaç malzemenin yüzey 

pürüzlüğünü etkileyen iki önemli faktörü vardır. Bunlardan biri odunun anatomik yapısı 

diğeri ise kullanılan makine ve yüzey iĢleme uygulamalarıdır (Richter et al., 1995). Yumurta 

kabuğu ve kızılçam odun unu dolgulu PP esaslı OPK malzemelerin yüzey pürüzlülüğü 

değerleri incelenmiĢtir. Odun plastik kompozit üretimi yapılırken odun unu ve yumurta 

kabuğu ile polimer arasındaki uyumsuzluktan dolayı kompozit içerisinde mikro boĢluklar 

oluĢmuĢtur. Bu durumdan yüzey pürüzlüğünün olumsuz etkilendiği görülmektedir. Odun unu 

dolgulu A grubu ve yumurta kabuğu dolgulu K grubu kompozit malzemeler 

karĢılaĢtırıldığında odun unu dolgulu kompozit malzemenin yüzey pürüzlülük değerleri 

yüksek olduğu görülmektedir. AhĢap malzemelerin iĢlenmesi sırasında, odun hücrelerinin 

kesilmesi sonucunda trahe, paranĢim, reçine kanalları ve lifler gibi odunun bazı kısımlarında 
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boĢluklar açığa çıkmaktadır. Ağaç türü, ilkbahar ve yaz odunu zonları bu boĢlukların 

boyutlarını etkiler (Balkız, 2000). 

Farklı ağaç türleri, ağacın teknolojik özelliklerini etkilediği gibi, odunun yüzey 

pürüzlülüğünün de değiĢmesine neden olur. Ağaç malzemenin kesiliĢ yönü ağaç malzemenin 

yüzey pürüzlülüğünü etkiler. Lif yönünde kesilen odunun yüzey pürüzlülüğü fazla iken, 

liflere dik yön ise daha az yüzey pürüzlülüğü oluĢmaktadır. Rutubet, yüzey pürüzlülük 

değerlerini etkileyen önemli bir etkendir. Rutubet miktarının fazla olması odundaki liflerin 

esnekleĢerek kesme sırasında liflerin kabarmasına neden olur. Rutubet oranının düĢük olduğu 

numunelerin yüzey pürüzlülük değerleri de düĢüktür (Ġlter vd, 2002). 

SONUÇ 

Yapılan çalıĢmada elde edilen bulgulara göre: 

 Odun plastik kompozit malzemelere eklenen yumurta kabuğu miktarının artmasıyla 
yüzey pürüzlülük değerleri artmaktadır.  

 Odun plastik kompozit malzemede plastik matrise göre dolgu maddesi artığında yüzey 
pürüzlülük değerlerinin artığı görülmektedir.  

 Odun ununun, yüzey pürüzlülük değeri yumurta kabuğuna göre büyüktür, bu da odun 
ununun lifli yapısından kaynaklanmaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada dolgu maddesi olarak kullanılan yumurta kabuğunun odun plastik kompozit 
malzemelerin bazı mekanik direnç özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
Polipropilen, odun unu, yumurta kabuğu ve Maleik Anhidrid Polipropilen (MAPP)  belirli 
oranlarda kullanılarak elde edilen bu karıĢımdan odun plastik kompozit (OPK) malzeme 
üretilmiĢtir. Üretimde tek vidalı ekstruder kullanılmıĢ ve test numuneleri enjeksiyon 

kalıplama yöntemi ile üretilmiĢtir. Numunelerin mekanik testleri ilgili standartlara bağlı 
kalınarak yapılmıĢtır. Numunelerin yoğunluk, çekme direnci (ASTM D 638), çekmede 
elastikiyet modülü ve kopmada uzama test sonuçları tespit edilmiĢtir. 

Çekme direncinin yumurta kabuğu kullanım miktarının artmasına bağlı olarak azaldığı, 
çekmede elastikiyet modülünün önce bir miktar arttığı ancak daha sonra belirli bir oranda 
azaldığı, kopmada uzama miktarının ise aynı Ģekilde azaldığı belirlenmiĢtir. Taramalı 
Elektron Mikroskobu (SEM- Scanning Electron Microscope) ile morfolojik özelliklerin 
belirlenmesi için görüntüler elde edilmiĢtir.. 

Anahtar Kelimeler: Polipropilen, Yumurta Kabuğu, Mekanik Özellikler, Morfoloji 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the effects of eggshell used as a filler on some 

mechanical resistance properties of wood plastic composite materials. Wood plastic 

composite (OPK) material was produced from this mixture obtained by using polypropylene, 

wood flour, eggshell and Maleic Anhydride Polypropylene (MAPP) in certain proportions. 

Single screw extruder was used in production and test samples were produced by injection 

molding method. The mechanical tests of the samples were carried out in accordance with the 

relevant standards. Density, tensile strength (ASTM D 638), tensile modulus of elasticity and 

elongation at break test results of the samples were determined. 

It was determined that the tensile strength decreased due to the increase in the amount of egg 

shell use, the modulus of elasticity in tensile increased slightly, but then decreased to a certain 
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extent, and the amount of elongation at break decreased in the same way. Images were 

obtained to determine morphological features with Scanning Electron Microscope (SEM).  

Keywords: Polypropylene, Egg Shell, Mechanical Properties, Morphology 

GĠRĠġ 

Odun plastik kompozitler (OPK) termoplastik ve ahĢap içeren kompozit malzemeler olarak 
ifade edilebilir. Termoplastik içerisinde odun içeriği değiĢik formlarda olabildiği gibi değiĢik 
dolgu maddelerini de içerebilirler. OPK yeni tür bir kompozit malzeme olmakla birlikte her 
geçen gün farklı özellikler kazandırılarak kullanım alanı geniĢletilmektedir. Termoplastik 
olarak polipropilen (PP), polietilen türleri (PE-HDPE ve LDPE), poli vinil klorür (PVC)  

dolgu maddesi olarak ise odun unu, odun lifi, kenevir, kenaf lifi gibi hem odun hem de 

tarımsal atıkların kullanılması mümkündür (Clemons, 2002). Bu dolgu maddelerinin tercih 

edilme sebepleri üretim maliyetlerinin düĢük olması, yoğunluklarının az olması, özel bir 
hazırlama iĢlemine tabi tutulmaması, düĢük enerji ile kullanılabilmesi, biyolojik olarak 
parçalanabilme özellikleridir. Bu özelliklerin aksine doğal liflerin düĢük iĢlem sıcaklığı 
gereksinimi ve hidrofilik yapıda olması ise kullanımındaki olumsuzluklar olarak 
gösterilmektedir. Ayrıca inorganik maddelerinde kullanıldığı yeni nesil bir kompozit türüdür. 

OPK malzemelerin kullanım alanları özellikle inĢaat, mobilya yapı malzemelerinde 
olmaktadır. Bu sebeple OPK malzemelerin mekanik özelliklerinin kullanım yeri standartlarını 
karĢılaması gerekmektedir. Ancak kullanılan doğal lif ya da inorganik dolgu maddeleri 
kompozit malzemelerin potansiyel nem absorpsiyonu, mekanik özellikler ve boyutsal 
kararlılık gibi performans özelliklerini olumsuz etkileme durumu söz konusu olmaktadır. 
Ayrıca sonraki zamanlarda hidroliz ile makromoleküler iskeletin bozulmasına bağlı 
gevrekleĢme gibi performans özellikleri üzerinde istenmeyen etkilere sahip olabilir (Rowell, 

1997, Espert, 2004).  

Yapılan bu çalıĢmada OPK üretiminde kullanılan yumurta kabuğu içeriğinin kompozit 
malzemenin mekanik özellikleri üzerine etkisi belirlenecektir. 

YÖNTEM 

Materyal 

ÇalıĢmada odun unun hammaddesi olarak KahramanmaraĢ Ġli kereste atölyelerinden, kızılçam 
talaĢları alınmıĢtır. Kızılçam talaĢları temin edilirken içerisinde yabancı madde olmamasına 
özen gösterilmiĢtir. Ayrıca PETKĠM firmasından (Ġzmir) satın alınarak temin edilen 
Polipropilen (PP) çalıĢmada polimer matris olarak kullanılmıĢtır. Clariant International 
firmasından temin edilen MAPP uyumsuzluk giderici olarak kullanılmıĢtır. Evlerde kullanılan 
yumurta atığı, yumurta kabuğu ise bu çalıĢmada dolgu maddesi olarak kullanılmıĢtır.  

 

Hammaddenin Hazırlanması 
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Lignoselülozik dolgu maddesi olarak kızılçam talaĢ atığı kereste atölyelerinden temine 

edilmiĢ, Willey değirmeni ile öğütülmüĢ ve odun unu elde edilmiĢtir. Odun ununun üretilecek 
kompozit malzeme içerisinde homojen dağılması için 20-40-60-80-100 ve 200 mesh 

boyutlarındaki 5 adet elek içeren sarsak elekte elenmiĢtir. Dolgu maddesi için 60 meshten 

geçen ama 80 mesh eleğin üzerinde tutulan odun unu kullanılmıĢtır. Daha sonra odun unu % 

1-3 değiĢmez rutubet düzeyine ulaĢıncaya kadar etüvde 103 ±2 ºC’de kurutulmuĢtur. 

Deney Numunelerin Üretimi 

Farklı oranlarda Polipropilen, yumurta kabuğu, kızılçam odun unu ve MAPP kullanılarak 
deney numuneleri üretilmiĢtir. Numunelerin üretiminde öncelikli olarak üretim reçetesi 
yapılmıĢtır. Yapılan üretim reçetesine göre üretim için iĢ akıĢ Ģeması oluĢturulmuĢtur. ĠĢ akıĢ 
Ģemasına göre gerekli hazırlıklar yapılarak deney numunelerinin üretimine baĢlanmıĢtır. 
Deney numunelerinin 

Tablo 1. Ortalama yumurta kabuğu birleĢimi 

 

Metot 

OPK malzemelerin üretiminde gerçekleĢtirilen üretim parametreleri Tablo 1 de verilmiĢtir. 

Tablo 2. OPK malzeme üretim içeriği 
Levha 
Kod 

Odun Unu 
(%) 

PP 
(%) 

Yumurta Kabuğu 
(%) 

MAPP 
(%) 

A 30 70 0 0 
B 30 65 5 0 
C 30 60 10 0 
D 30 55 15 0 
E 30 50 20 0 
F 30 67 0 3 
G 30 62 5 3 
H 30 57 10 3 
I 30 52 15 3 
J 30 47 20 3 
K 0 70 30 0 

 
Yumurta Kabuğunun Ġçeriği 

 
 
Kalsiyum karbonat                                %94-97 
Fosfor                                                    %0.3 
Magnezyum                                          %0.2 
Sodyum, potasyum,                          
Mangan, demir ve bakır 
Organik madde                                     < %2 
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Test numunelerinin üretiminde kullanılan odun unu, PP, yumurta kabuğu ve MAPP Tablo 
1’de verilen üretim reçetesine göre belirlenen oranlarda hazırlanmıĢtır. KarıĢımlar yüksek 
devirli bir karıĢtırıcı ile belirtilen oranlarda kullanılarak homojen karıĢımlar oluĢturulmuĢtur. 

Homojen haline gelen karıĢımlar, ısıtma panellerinin sıcaklıkları 90-175oC ye ayarlanan 

laboratuvar tipi tek burgulu ekstruder makinesinden geçirilmiĢtir bu arada ekstruder makinesi 

sıcaklığının etkisiyle polimer malzeme eriyerek kızılçam odun unu ve yumurta kabuğu ile 
daha iyi karıĢım elde edilmiĢtir. 
Tek vidalı ekstruder makinesinden alınan sıcak haldeki malzeme soğuk su içine batırılarak 
soğutulmuĢtur ve üzerindeki su süzülerek uzaklaĢtırılmıĢtır. Süzülen malzeme kırıcı 
yardımıyla pelet (küçük parçacıklar)  haline dönüĢtürülmüĢtür. 

 Kırıcıdan çıkan peletler 12 saat boyunca % 1-3 rutubet düzeyine ulaĢıncaya kadar etüvde 103 

±2 ºC’de kurutulmuĢtur. Rutubetleri % 1-3 olan peletler 180-190-200 oC sıcaklık aralığında 

dizayn edilen enjeksiyon kalıplama makinesinde ASTM standartlarına göre kalıplanmıĢ ve 
test numuneleri üretilmiĢtir. Üretim esnasında enjeksiyon hızı 80 mm/sn olarak vida hızı ise 

40 dev/dk ve enjeksiyon basıncı da 100 bar olarak ayarlanmıĢtır. Üretim reçetesine bağlı 
kalınarak oluĢturulan iĢ akıĢ Ģeması ġekil 1’ de verilmiĢtir. 

 

ġekil 1. Deney numunesi üretim iĢ akıĢ Ģeması (Ali Osman -2019) 
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Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

Enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilen odun plastik kompozit örneklerin mekanik 

özelliklerinin belirlenmesi için yapılan testler ve standartlar Tablo 3’de verilmiĢtir. Çekme 

direnci testi (ASTM D 638), malzemenin çekme kuvveti karĢında direnci ve çekme kuvveti 

uygulaması sırasında oluĢan elastikiyet değerleri ġekil 2’ deki Zwick/Roell Z010 universal 

test makinası ile ölçülmüĢtür  

Mekanik özellikleri belirleyen testler yapılmadan önce test numuneleri Nüve marka 

iklimlendirme kabininde % 65 rutubet ve 25 °C de kondisyonlama iĢlemi yapılmıĢtır.  

Tablo 3. Mekanik özellik test ve standartları 

Mekanik Testler Standart 

Çekme direnci testi ASTM D 638 

Eğilme direnci testi ASTM D 790 

 

 
ġekil 2. Zwick/Roell Z010 universal test makinası 

Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi 

OPK malzemelerin içerisindeki yumurta kabuğu ve odun unu katkılı yapının morfolojik 

özelliklerinin belirlenmesi için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM- Scanning Electron 

Microscope) kullanılmıĢtır. 

KSU ÜSKĠM laboratuvarında bulunan Neo Scope marka Scanning Electron Microscope 

(SEM) cihazı (ġekil 4) kullanılarak numunelerdeki polipropilen, odun unu ve yumurta kabuğu 

dağılımının görüntülenmesi yapılmıĢtır. Üretilen numune yüzeylerinde ortaya çıkacak 

yansımaları gidermek için yüzeyler 120 sn boyunca 10 mili amper (mA) akımda altın tozu ile 

kaplama iĢlemi yapılmıĢtır.  
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ġekil 3. Scanning Electron Microscope (SEM)  

ARAġTIRMA ve BULGULAR 

Odun unu (OU), polipropilen (PP), yumurta kabuğu (YK) ve MAPP karıĢtırılması ile üretilen 

OPK malzemelerin mekanik özellikleri üzerine yumurta kabuğu içeriğinin etkisi 

belirlenmiĢtir. Odun plastik kompozitlerin çekme direnci, çekme elastikiyet modülü ve kopma 

uzama ölçüm değerleri Tablo 4’ de verilmiĢtir. 

Tablo 4. Odun plastik kompozit malzemelerin mekanik özellik ölçüm değerleri 

 Çekme Direnci (N/mm2) 
Çekmede Elastikiyet Modülü 

(N/mm2) 
Kopmada Uzama 

Numune 
Grubu 

Ortalama  Std.  Ortalama  Std.   Ortalama  Std.   

A 23.5 0.44 730 37.5 5.87 0.65 

B 21.9 0.37 841.4 17.9 5.26 0.33 

C 21.2 0.33 848.7 65.4 4.60 0.45 

D 20.5 0.18 788.3 30.3 4.42 0.33 

E 19.9 0.62 765.5 37.6 4.81 0.37 

F 30.8 0.12 708 60.6 5.64 0.11 

G 28.2 1.50 764.3 73.7 4.96 0.20 

H 27.8 0.43 730.4 52.6 4.58 0.29 

I 26.4 0.40 824.1 62.4 3.93 0.24 

J  25.5 0.88 878.5 16.6 3.84 0.21 

K 22.5 0.70 553.6 61.1 12 1.45 
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Çekme Direncine Ait Bulgular 

Çekme direnci numune gruplarına göre değerlendirildiğinde MAPP kullanılmadan üretilen A, 

B, C, D ve E grupları için 23.5 -19.9 N/mm2 arasında ancak azalma eğilimi içerisinde 

değiĢmektedir. MAPP kullanılarak üretilen F, G, H, I ve J grupları için ise çekme direnci 30.8 

-25.5 N/mm2 arasında yine tedrici bir düĢüĢ görülmektedir. Kontrol gruplarına ait A ve K 

gruplarının çekme direnci sırasıyla 23.5 ve 22.5 N/mm2 değerindedir. Grupların çekme 

direncine ait değer grafiği ġekil 4’ de verilmektedir. 

 

ġekil 4. Çekme direnci ölçüm değerleri (N/mm2) 

 

Odun unu oranı arttıkça  çekme  direnci  değerlerinde  bir düĢüĢ  meydana  geldiği  

görülmektedir.  Bunun nedeni genel olarak odun unu ile polimer matrisin uyumsuzluğundan 

kaynaklanır. Farklı polimerler içinde aynı sonuçlar bildirilmiĢtir (Mengeloğlu ve KarakuĢ 

2008). Katkı maddesi olarak kullanılan yumurta kabuğu oranındaki artıĢ ile de çekme direncin  

değerlerinde benzer Ģekilde düĢüĢe  sebep  olduğu  belirlenmiĢtir.  Çünkü katkı maddelerinin  

polimer matris  içerisinde  homojen  bir  Ģekilde  karıĢamaması bu sonuca neden olmaktadır. 

Çekmede Elastikiyet Modülüne Ait Bulgular 

OPK malzemelerin çekmede elastikiyet modülü verileri, MAPP kullanılmaksızın üretilen A, 

B, C, D ve E gruplarında 848.7-730 N/mm2 aralığında değiĢmektedir. MAPP kullanılarak 

üretilen F, G, H, I ve J gruplarında ise 878.5 - 708 N/mm2 aralığında değiĢmektedir. Kontrol 

grubuna ait A ve K gruplarının çekmede elastikiyet modül değerleri ise sırasıyla 730.0 ve 

553.6 N/mm2 dir. Çekmemede elastikiyet modülüne ait değer grafiği ġekil 5’ de 

verilmektedir. 
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ġekil 5. Çekmede elastikiyet modülü ölçüm değerleri 

ġekil 5’de görüldüğü gibi MAPP kullanılarak üretilen F, G, H, I, ve J grup kompozitleri ve 

MAPP katkısı olmadan üretilen A, B, C, D ve E gruplarında çekmede elastikiyet modülü 

değerleri benzer bir davranıĢ sergilemektedir. Bu da yumurta kabuğu miktarı artarken 

çekmede elastikiyet modülü değeri artıyor ve C ve I gruplarının değerlerinde pik yapmaktadır. 

KarıĢımdaki yumurta kabuğu miktarının daha fazla artıĢıyla çekmede elastikiyet modülü 

değeri pik yaptıktan sonra düĢüĢe geçmektedir. K ve A kontrol grubu kompozitlerin çekmede 

elastikiyet modülü değerleri karĢılaĢtırıldığında, plastik matris materyali aynı olmasına 

rağmen, A grubu kompozitlerin çekmede elastikiyet modülü değerleri K grubuna göre yüksek 

görülmektedir. Bu karĢılaĢtırmada yumurta kabuğunun, odun ununa göre çekmede elastikiyet 

modülü değerinin düĢük olması sonucu çıkmaktadır.  

Çekmede elastikiyet modülü odun unu oranı arttıkça olumlu etkilenmiĢtir. Bu olması 

düĢünülen bir durum olmakla beraber karıĢım kuralı ile açıklanmaktadır (Jennifer and Xu,  

2009). Yumurta kabuğu oranının ise kompozit malzemenin elastikiyet modülü değerini 

düĢürdüğü tespit edilmiĢtir. Buna etki faktörün ise yumurta kabuğu maddesinin kimyasal 

yapısı olduğu düĢünülmektedir. 

Önceki çalıĢmalarda çekme direnci ve çekmede elastikiyet modülü değerleri üzerine ilave 

edilen kimyasal madde tozlarının ve odun ununun, polimer matrisinden takviye dolgu 

maddesine etkili bir stres aktarımı yaptığı, organik ve inorganik dolgu maddelerin, materyali 

sertleĢtirerek mekanik davranıĢı değiĢtirdiğini ve bozulma gerginliğini önemli ölçüde azalttığı 

belirtilebilir (Ndiaye, 2012:415). Ancak yumurta kabuğunun kullanımının belli oranlarda bu 

davranıĢı olumlu etkilediği görülmektedir.  
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Kopmada Uzamaya Ait Bulgular 

Üretilen levhaların çekmede kopmada uzama ölçüm değerleri ġekil 6’da verilmiĢtir. 

 

ġekil 6. Kopmada uzama ölçüm değerleri grafiği 

Yumurta kabuğu eklenen odun plastik kompozitin kopmada uzuma değerleri incelenmiĢtir. 

Üretilen odun plastik kompozit içeriğinde kullanılan yumurta kabuğu oranın artması ile genel 

olarak kopmada uzama değerlerinin azaldığı belirlenmiĢtir. Yapılan testlerde kopmada uzama 

ölçüm değerleri % 3.84 – 12.0 arasında değiĢmektedir. A, B, C, D ve E numune grupları 

MAPP kullanılmadan üretilmiĢtir. Kontrol grubu olarak üretilen A grubunda yumurta kabuğu 

bulunma oranı % 0’dır. Sırasıyla yumurta kabuğu katkı oranı % 5 artırılarak B, C, D ve E 

numune grupları üretildiğinde yumurta kabuğunun kopma uzamasının azaldığı ġekil 6’da 

görülmektedir. F, G, H, I ve J grupları odun plastik kompozit malzemede % 3 sabit oranda 

MAPP katılarak ve sırasıyla yumurta kabuğu katkı oranı % 5 artırılarak üretilmiĢtir. Yumurta 

kabuğunun belli oranlarda artıĢı MAPP kullanılarak üretilen kompozit malzemenin kopma 

uzamasını azalttığı görülmektedir. Ayrıca dikkat çeken diğer bir sonuç A, F ve K grupları 

arasında kopmada uzama oranları oldukça farklıdır. Bu üç grupta aynı plastik matrisli 

kompozit malzemelerdir. A grubu %30 odun unu ve % 70 PP; F grubu %30 odun unu, %3 

MAPP ve %67 PP; ve K grubu %30 yumurta kabuğu ve %70 PP den oluĢmaktadır. A, F ve K 

gruplarının aynı matrisli olmasına rağmen yumurta kabuğu, odun ununa göre kopmada uzama 

değerlerini yükseltmektedir. F grubunda kullanılan %3 MAPP oranı A grubuna göre kopmada 

uzama değerlerinde küçük bir azalma görülmektedir. Numunelerin karıĢımında odun unu ve 

yumurta kabuğunun yüzde oranlarının artmasına karĢılık PP yüzdelik oranın azalması 

kopmada uzama değerlerinin düĢmesine sebep olmuĢtur. 

Kopmada uzama değerlerinin odun unu ve yumurta kabuğu miktarındaki artıĢ oranına bağlı 

olarak etkilendiği tespit edilmiĢtir.  Odun unu miktarı kullanım oranı arttıkça kopmada uzama 

değerinin azaldığı bilinmektedir.  Lignoselülozik dolgu maddeleri polimer ile birleĢtiği zaman 
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kırılgan bir yapı haline dönüĢmektedir. Yumurta kabuğu oranının artması ile kompozit 

malzemelerin kopmada uzama değerlerinin yumurta kabuğu içerisindeki kimyasal yapı 

sebebiyle arttığı düĢünülmektedir. 

Morfolojik Özellikler 

Numunelerin kırılgan yüzeylerinden elde edilen SEM fotoları ġekil 7’ de 

görülmektedir. Burada ahĢabın polimerle kaplanması ve bağın açılması veya lif çekilmesi ile 

ilgili olarak nispeten az sayıda delik var ise bu iyi bir yapıĢmayı gösterir. MAPP bu özelliği 

artırırken MAPP ilavesiz numunelerde yüzeyde çözülmüĢ partikül sayısı oldukça fazla 

olmaktadır (Ndiaye ve ark., 2012). 

 

ġekil 7. Yumurta kabuğu eklenen örnek (% 70 PP + % 30 yumurta kabuğu) 
 
SONUÇ 

Yumurta kabuğu, odun ununa göre yoğunluk değerlerini yükseltmektedir. Üretilen 
numunelerin karıĢımında odun unu ve yumurta kabuğunun yüzdeleri artması buna karĢılık PP 
yüzde katılım oranın azalması yoğunluk değerlerinin artmasına sebep olmaktadır.   

 Odun plastik kompozit malzeme üretiminde kullanılan MAPP katkısı çekme direncini 

artırdığı anlaĢılmaktadır. Hem MAPP katkılı hem de MAPP kullanılmayan numune 

gruplarında karıĢımdaki yumurta kabuğunun miktarının artmasına bağlı olarak çekme 

direnci değerlerinin kademeli olarak azaldığı tespit edilmiĢtir. Yumurta kabuğunun, 

odun ununa göre çekme direncinin düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

 Odun plastik kompozit malzeme üretiminde yumurta kabuğu kullanım miktarı 

artarken çekmede elastikiyet modülü değeri artmaktadır. Yumurta kabuğunun, odun 

ununa göre çekmede elastikiyet modülü değerinin yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  
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 Üretilen odun plastik kompozit içeriğinde kullanılan yumurta kabuğu oranın artması 

ile kopmada uzama değerleri artmaktadır. Yumurta kabuğunun odun plastik kompozit 

içeriğinde miktarı artarken karıĢımdaki PP miktarı azalması ile kopmada uzama 

değerleri düĢmektedir. Yumurta kabuğu odun ununa göre kopmada uzama değerleri 

yüksektir 
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ABSTRACT 

The present study reports the determination of Tryptophan in 0.10 M phosphate buffer (pH 

7.00) using gold electrode (AuE), platinum electrode (PtE), glassy carbon electrode (GCE) 

and boron doped diamond electrode (BDDE). The electrochemical properties of the bare 

electrodes were characterized by differential pulse voltammetry (DPV). The electrochemical 

behaviour of the biosensor was also investigated using DPV. Afterwards, the effects of 

parameters such as electrolyte type, pH effect and scan rate on Trp DPV responses were 

investigated. The peak oxidative current from the Trp concentration was shown at a potential 

of 0,880 V and a linear calibration curve was obtained over the range of 15 to 300 µM Trp 

concentration. From the linear calibration curve, the correlation coefficient (R2 value), the 

limit of detection (LOD), and the limit of quantitation (LOQ) were calculated as 0.9987, 

12.72 µM, and 42.40 µM, respectively. Thus, it has been claimed that bare boron doped 

diamond electrode can be used successfully as a Tryptophan selective electrode because of the 

easy preparation. 

Keywords: Tryptophan, Differential pulse voltammetry, Electrode. 

 

INTRODUCTION 

Tryptophan (2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-propanoic acid) (Trp), is an essential amino acid for 

brain functions and neuronal regulatory mechanisms. Trp is also a potent precursor of several 

metabolites such as serotonin, melatonin and niacin [1]. It is an indispensable ingredient of 

various types of proteins, therefore, must be added in human nutrition for establishing and 

maintaining positive balance of nitrogen. The intake of Trp is necessary as food products and 

pharmaceutical preparations, since, it is not synthesized in our body [2]. It has been reported 

that improper metabolism of Trp produces a toxic product in brain which is the possible 

reason of hallucination, delusions and schizophrenia [3]. Literature survey reveals that Trp is 

the major constituent of drugs which are used for the treatment of various types of brain 

related disorders such as depression, schizophrenia and hypertension [3], [4]. 
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Many methods exist to measure the concentration of Trp including electrochemical and 

optical approaches. Most of techniques require heavy and expensive instrumentation along 

with complicated, tedious and time consuming derivatization, sample preparation and 

extraction steps. In the last decade electroanalytical techniques have attracted considerable 

attention for the determination of biomolecules and drugs due to their simplicity, low cost, 

high sensitivity and rapidness. 

Several analytical methods have been described in the literature for the determination of Trp 

in pharmaceutical and biological samples. These methods include; Spectrofluorimetry [5], 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) [6], Spectrophotometry [7], Capillary 

electrophoresis [8], Colorimetric detection [9], Fluorescence spectroscopy [10], 

Electrochemical methods [11]. Electrochemical methods developed in recent years have made 

great progress in overcoming the above-mentioned disadvantages. In addition, 

electrochemical methods are known for their simplicity, reliability, faster response and are 

practical and sensitive. It provides more precision with easy portable instrumentation, cheap 

methodology, and selectivity [12, 13]. 

In this study, tryptophan (Trp) was determined by differential pulse voltammetry technique 

using four different electrodes (platinum, gold, glassy carbon and boron doped diamond 

electrode). The highest peak current response was obtained with the boron doped diamond 

electrode. Afterwards, the effects of parameters such as electrolyte type, pH effect and scan 

rate on Trp responses were investigated. The peak oxidative current from the Trp 

concentration was shown at a potential of 0.880 V and a linear calibration curve was obtained 

over the range of 15 to 300 µM Trp concentration, low detection limit (12.72 μM), low 

quantitation limit (42.40 μM). 

 

EXPERIMENTAL 

Materials 

Trp solution was prepared just before running each experiment. Trp was analytical grade and 

supplied either by Sigma-Aldrich Chemical Company. All electrodes were mechanically 

cleaned using aqueous diamond pastes successively on diamond polishing pads and alumina 

slurry on alumina polishing pads. After each polishing step electrodes were washed with 

distilled water and ultrasonicated about 2 minutes in an ultrasonic bath (Branson model 3510). 

 

Instrumentation 

All voltammetric measurements were performed by using a conventional electrochemical cell 

with a three-electrode system, comprising a BDD electrode, Pt electrode, GC electrode, Au 

electrode as the working electrode, a Ag/AgCl electrode saturated with KCl as the reference 

electrode and a Pt wire coil as the auxiliary electrode. These electrodes were immersed into 
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the 10 mL electrochemical cell. DPV measurement was obtained from a potentiostat (Vertex 

one) controlled by computer with software (Ivium soft) for data analysis. The pH was 

measured with a Jenway 3010 pH meter. Measurements were carried out at room temperature.

All glassware and electrochemical cells were kept in 6 M HNO3 overnight and washed with 

deionized water in order to remove impurities. After that, they were dried in an oven. All 

electrochemical measurements were run at room temperature conditions. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Electrode Selection 

Differential pulse voltammetry (DPV) was used for exploring the electrochemical behaviour 

of Trp on the gold (AuE), platinum (PtE), glassy carbon (GCE) and boron doped diamond 

(BDDE) electrodes and for assessing its analytical performance under the optimal 

experimental conditions. 

 

 

Figure 1. DP voltammograms of 0.25 mM Trp solution (a) on bare AuE, (b) on bare PtE, (c) 

on bare GCE, (d) on bare BDDE in phosphate buffer (pH=7.00). 
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Firstly, a stock of 2 mM tryptophan in 0.1 M HCl was prepared. In the presence of 0.25 mM 

Tryptophan in the phosphate buffer medium, analysis was performed with AuE, PtE, GCE 

and BDDE using the DPV method (Figure 1). Electrochemical event was carried out with 

DPV method in the range of potential  -0.500 – 1.400 mV on bare BDD electrode. 

 

The effect of electrolyte type on the Trp response of BDDE 

The selection of the support electrolyte composition to be used in interpreting the 

electrochemical behaviour of the analyte compound on the electrode surface in a 

voltammetric study is very important. To determine for the effect of electrolytes on the Trp 

oxidation peak; acetate buffer (AcB), Britton Robinson buffer (BRT), phosphate buffer, 

cytrate buffer and phosphate-cytrate buffer were examined. The effect of the electrolyte 

species on the Trp oxidation peak current was shown in Figure 2. When the voltammograms 

were examined, it was observed that highest peak current was obtained in acetate buffer. 

 

Figure 2. DPV responses of BDDE with different type electrolytes (0.1 M) for Trp at pH 7.00. 

 

The effect of electrolyte pH on the Trp response of BDDE 

The effect of electrolyte pH on electrochemical Trp signal of BDDE was investigated in 0.1 

M AcB between pH 6.00 and 8.00 using the DPV method. Voltammograms showing the 

effect of electrolyte pH on Trp peak current are given in Figure 3. According to these 

voltammograms, the optimum pH was found to be 7.50 for Trp analysis. 
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Figure 3. The effect of pH on Trp peak current. 

 

The effect of scan rate on the Trp response of BDDE 

The influence of scan rate on the peak current of Trp was studied by DPV method in the range 

of 50–150 mV/s. The results indicated that the peak current was increased up to 100 mV/s 

then decreased. Therefore, 100 mV/s scan rate as the optimum was chosen in DPV 

measurements. 

 

Figure 4. DPV responses of BDDE at different scan rate in 0.1 M AcB (pH 7.50) for Trp. 

 

The effect of Trp concentrations 

DPV measurements were carried out with BDDE at increasing Trp concentrations under 

optimal experimental conditions. DPV responses obtained at increasing Trp concentrations 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1109



are shown in Figure 5. Peak currents increased with increasing Trp concentration. According 

to these results, the electrochemical performance and Trp selectivity of BDDE were 

determined. With the developed electrodes, it has ensured the sensitive and selective 

determination of Trp in a wide linear range of 15–300 μM and the calibration curve given in 

Figure 5 was obtained. With the calibration curve obtained (Figure 6.), the limit of detection 

and the LOD value for the modified electrode were determined. The LOD value of the 

modified electrode was calculated with the equation LOD = 3S / m (S standard; m is the slope 

of the calibration curve) and was determined as 12.72 μM. 

 

Figure 5. DPV responses of BDDE for at 15, 30, 60, 90, 150 and 300 μM Trp concentrations 
in 0.1 M AcB (pH 7.50).   

 

 

Figure 6. Calibration curve for at 15, 30, 60, 90, 150 and 300 μM Trp concentrations in 0.1 M 

AcB (pH 7.50).   
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CONCLUSIONS 

In this study, the determination of Tryptophan in 0.10 M phosphate buffer (pH 7.00) was 

investigated with gold electrode (AuE), platinum electrode (PtE), glassy carbon electrode 

(GCE) and boron doped diamond electrode (BDDE). The optimum conditions for the analysis 

of Trp were found as 0.1 M AcB pH 7.50 and 100 mV/s scan rate by using BDDE. Under the 

optimum conditions, the peak current was linearly related to the concentration of Trp in the 

range of 15–300 µM, LOD (12.72 µM) and LOQ (42.40 µM). 
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ÖZET 

Günümüzde plastiklerin kullanımı günden güne arttığı görülmektedir. Hafif olmaları, esnek 
veya rijit şekilde kolay biçimde şekillendirilmesi, dayanıklı olmaları ve iyi bir yalıtkan 
malzeme olması plastik malzeme kullanımını arttıran nedenler arasında yer almaktadır. 
Plastik malzemelerin şekillendirilmesi ve birleştirilmesinin birden çok yöntemi 
bulunmaktadır. Enjeksiyon, blow molding, ekstrüzyon, haddeleme vb. plastiklere 

şekillendirme yöntemlerine örnek olarak verilebilir. Plastikler ultrasonik kaynak, vibrasyon 

kaynağı, elektrofüzyon kaynağı vb. gibi yöntemler kullanılarak birleştirilebilmektedir. 
Vibrasyon kaynak yönteminde, yüzeyler arasında titreşimden kaynaklı ısı meydana gelir. 
Titreşimin olduğu bölgede parçalar erimeye başlar, birleşme optimum mukavemete ulaşınca 
kaynak işlemi sonlandırılır. Vibrasyon kaynağında, frekans, titreşme zamanı, kaynak basıncı 
ve amplitüd önemli parametreler arasında yer almaktadır. Üretimi için oluşturduğumuz plastik 
boru araç üzerindeki konumu gereği turbo sıcak tarafta çalışmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda 
çalışması malzeme seçimimiz ve kaynak alanının önemi daha da artırmaktır. Üreteceğimiz 
plastik boru sıcaklık ve dayanım gereksinimi sebebiyle PA66GF35 malzeme seçilmiştir. 
Malzeme seçimine istinaden tasarımda araçtaki yakın mesafelerinde göz önünde 
bulundurularak kaynak alanı tasarımı yapıldı. Kaynak alanın yapısı vibrasyon kaynağın baskı 
hareket mesafesi ve titreşim mesafeleri baz alınarak tasarımı yapılmıştır. Kaynak alan 

ölçülerinin uygun oluşturulma, vibrasyon kaynak işleminde tam kaynak yapamamaya ve 
kaynak olsa bile çalışmaya başlamasının ardından kaynak yüzeyinin bozulmasına sebebiyet 
verecektir. Yaptığımız çalışmada kaynak girişim değeri, kaynak sırasında uygulanan basınç 
ve amplitüd parametreleri değiştirilerek PA malzemesine vibrasyon kaynağı uygulanmıştır. 
Yapılan deneme sonucunda parametre farklılıklarının kaynak yüzeyine etkisi incelenmiştir. 
En iyi parametrenin girişim değerinin toplamda 1 mm, baskı kuvvetinin 4500 N ve aplitüd 
değerinin 1,6 mm değerinde olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Plastikler, vibrasyon kaynağı, kaynak parametreleri  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, it is seen that the use of plastics is increasing day by day. Among the reasons that 

increase the use of plastic materials are that they are light, easily shaped as flexible or rigid, 

durable and being a good insulator material. There are multiple methods of forming and 

joining plastic materials. Injection, blow molding, extrusion, rolling etc. can be given as an 

example of forming methods for plastics. Plastics can be also combined using methods such 

as ultrasonic welding, vibration welding, electrofusion welding etc. In the vibration welding 

method, heat is generated between the surfaces due to vibration. The parts start to melt in the 

region where there is vibration, and when the joint reaches optimum strength, the welding 

process is terminated. In vibration welding; frequency, vibration time, welding pressure and 

amplitude are among the important parameters. The assembly of the plastic pipe that we 

produce is working on the turbo hot side. The operation of the part at high temperatures 

further increases the importance of our material selection and welding area. PA66GF35 

material has been chosen due to the temperature and strength requirement of the plastic pipe 

we will produce. In design based on material selection; welding area design was made 

considering the close distances in the vehicle. Incorrect creation of weld area dimensions will 

cause inability to weld fully in vibration welding process and the welding surface will 

deteriorate after it starts to work even if there is welding. In our study, vibration welding was 

applied to PA material by changing welding interference value, pressure applied during 

welding and amplitude parameters. As a result of the experiment, the effect of parameter 

differences on the weld surface was investigated. It was determined that the interference value 

of the best parameter was 1 mm in total, the pressing force was 4500 N and the amplitude 

value was 1.6 mm. 

 

Keywords: Plastics,Vibration welding,Weld parameter 

 

GİRİŞ 

Yunanca parça anlamına gelen “mer” ve çok anlamına gelen “poli” kelimelerin birleşimi ile 
türetilmiş olan polimer, en basite indirgenmiş tanımıyla monomer adı verilen birden fazla 
küçük molekülün birbirine kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan uzun zincirli yani 
yüksek molekül ağırlıklı maddeler olarak ifade edilebilir. Üretim maliyetlerinin düşük oluşu, 
elektriksel yalıtkanlığı, korozyona karşı yüksek direnç göstermesi, hafifliği, şekil alma 
kolaylığı ve amaca uygun üretilebilmeleri nedeniyle günümüzde polimer malzemelerin 
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kullanımına yönelim her geçen gün artmaktadır. Günümüz endüstri alanlarında metal, seramik 
ve ahşap gibi malzeme gruplarının yerini almaya başlamıştır [1]. 

 Polimerler kimyasal bileşimlerine, yapılarına, işleme esasına, fiziksel yapılarına ve kullanım 
alanına göre sınıflandırılabilirler. Genel olarak polimerler termoplastikler, termosetler ve 
elastomerler olmak üzere üç başlık altında incelenirler.  

 

                           

Görsel 1:Polimer malzemeler Bölüm-5 Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü 

Elastomerler, yüksek elastikiyet özelliği gösteren vulkanizasyon işlemi yardımı ile çapraz bağ 
oluşturan malzemelerdir. En yaygın örneği ise doğal ve sentetik kauçuklardır. Termoplastik 
malzemeler, ısı ve basınç etkisi ile yumuşayan, akışkan hale gelerek herhangi bir şekli 
alabilen soğutulduğunda katılaşma özelliği gösteren ve tekrar tekrar şekillendirilebilen 
malzemelerdir. Termosetler ise termoplastiklerden farklı olarak ısı işlemiyle yalnız tek sefer 
istenilen şekli alabilen plastik grubudur. Polikondenzasyon reaksiyonu (iki molekülün 
fonksiyonel gruplarının su veya başka bir basit molekül oluşturarak birleşmeleri ile meydana 
gelen reaksiyonlardır) ile elde edilen termosetler yüksek oranda çapraz bağ içerirler. 
Bünyelerinde bulunan çapraz bağlar, şekil verilmiş termoset bir malzemenin tekrar ısıya 
maruz kalması durumunda bozunmasına ve yumuşamak yerine kömürleşmesine sebep olur. 
Bu üç tür arasında pazar payı en yüksek olan grup termoplastiktir.[1] 

Termoplastik grubu içerisinde yer alan yarı kristalin bir malzeme olan poliamid veya halk 

arasında naylon olarak adlandırılan PA malzeme, son yıllarda özellikle otomotiv sektöründe 
ilgi gören bir malzemedir. Tek bir temel malzemeden oluşanlar örneğin PA 6 ve iki temel 
malzemeden oluşanlar örneğin PA 66 şeklinde iki tür PA vardır. Yün ve ipek gibi doğal halde 
ve naylon gibi sentetik halde bulunabilirler.  
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Polyamid sert, rijit, kaygan ve iyi mekanik dayanım değerlerine sahip bir malzemedir.   
Kimyasal mukavemeti orta değerde olarak değerlendirilir, bazı asit ve bazlara karşı 
mukavemeti vardır. Polyamid 6 bünyesinde su toplama özelliğine sahiptir. Bu özelliğinin iyi 
ve kötü yanları vardır. İyi yönü parçanın titreşim ve ani darbelere karşı dayanımı artırır. 
Böylece parça kullanımı esasında oluşacak dinamik gerilmelerin bünyede yok edilmesine 
olanak sağlanır. Fakat bu durum ise malzemede ölçü stabilitesine ulaşmayı 
güçleştirebilmektedir. Poliamid grubundan olan Poliamid 66, Poliamid 6„ya göre daha iyi 

mekanik ve aşınma mukavemetine sahiptir ve daha sert bir malzemedir. Poliamid 6„dan daha 

düşük darbe mukavemetine sahip olan PA 66 katkılı Poliamidler de dahil olmak üzere grubun 
en sert malzemesidir. Bu sebeple kullanım alanının şartları göz önünde bulundurularak 

malzeme seçimi yapılmalıdır. [1] 

Plastik malzemeler, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin getirdiği avantajlardan dolayı metal, 
seramik ve ahşap gibi birçok malzeme yerine kullanılmaya başlanmıştır. Bu artış sebebiyle 
üretim yöntemlerinde yeni teknikler geliştirilmiştir. Plastik malzemelerin enjeksiyon gibi şekil 
verme yöntemleri dışında aynı veya farklı iki malzemenin birleştirtilmesinin yöntemleri 
kullanılmaktadır. [2] Kaynak, kaynak yapılacak malzemenin türü, polimer yapısı, erime 
sıcaklığı, parçanın boyutu ve parçanın geometrisine bağlı olarak tercih edilmektedir. Bu 

birleştirme yöntemlerinden biri de plastik kaynaktır. Plastik kaynak, plastik malzemelerin ısı, 
basınç veya her ikisinin birden etkisi ile bir ara malzeme ilavesi kullanılarak ya da 
kullanılmadan gerçekleştirilen birleştirme işlemidir. Bu bilgiler ışığında plastik kaynak 

çeşitleri Titreşim kaynağı, Ultrasonik Kaynak, Sürtünme Kaynağı, Sıcak levha Kaynağı, 
Sıcak gaz Kaynağı, İmplantasyon, Solvent Kaynağı olarak sınıflandırılmıştır.  

Kullanmış olduğumuz malzemenin PA66 baz ve GF35 katkılı bir hammadde olması kimyasal, 
mekanik ve termal kararlılık özelliklerin yüksek olmasına sebebiyet vermektedir. Yüksek 
erime sıcaklığı ve iyi bağ yapma özelliği sebebiyle titreşim kaynağında etkili olduğu 
belirtilmektir. Vibrasyon kaynağında plastik iki parça açısal, lineer veya biaxial hareketler ile 
titreşim yaptırılır. Vibrasyon kaynağı temelde ultrasonik kaynağa benzemektedir. Vibrasyon 

kaynağının farkı ise yüksek frekanslarda, çok daha yüksek amplitüd (genlik)lerde ve çok daha 
büyük sıkıştırma kuvveti ile çalışmasıdır.[3] 

 

Şekil 1.1 Titreşim hareket çeşitleri 
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Vibrasyon kaynak işlemi üç aşamadan meydana gelmektedir. İlk olarak yüzeyler birbirine 

karşı sürtünür. Bu sürtünme sonucunda kaynak olabilmesi için gereken ısı ortaya çıkar. 
Kaynak yüzeyi erimeye başlar. Sürtünmeden doğan yüksek ısı ile plastik parça ergir. Ergiyen 

parça yüzeyleri basınç kuvveti yardımıyla birbiri içerisine geçerek bütünleşir. Son aşama ile 
kaynak bölgesine uygulanan basınç kuvveti ile malzeme soğutularak katılaşır ve bağlanma 
sağlanmış olur. Birleşme optimum mukavemetine erişince basınç kuvveti kaldırılarak işlem 
sonlandırılır. Kaynak işleminin doğru sonuç vermesi için kaymak eksenin tanımlanması ve 
buna istinaden rib geometrisinin önemi büyüktür. [3] 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Üretilecek olan parça kapak ve gövde olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Kapak ve 
gövde olarak adlandırdığımız bu bileşenlerin kaynak kalıplarına yerleştirilerek pistonlar 
yardımı ile sabitlenmesi sağlanmaktadır. Vibrasyon kaynak işleminde tam kaynamanın 
geçekleşmesi için gerekli olan girişim değerinin minimum 1 mm olması gerektiği tasarım 
fazında öngörülmüştür.  

Vibrasyon kaynak işlemi lineer hareket ile çalışmaktadır. Makine üzerindeki parametre 
sayfasında 3 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekir ise; derinlik, 

parça yüzeylerinin kaynaması sırasında istenilen girişim değerinin girildiği alandır. Basınç, 
kalıpların kapanarak kaynak işleminin başlaması sonrasında tablaların oluşturacağı baskı 
kuvvetinin girildiği parametre değeridir. Genlik (Amplitüd), kaynak işleminin gerçekleştiği 
sırada kalıpların bağlı bulunduğu tablanın yatay eksende gerçekleştirdiği hareket miktarının 
girildiği parametre değeridir.  

Yapılan denemelerde temel değişken olarak bu yukarıda belirtilen üç parametre üzerinde 
çalışılmıştır. Kaynak parametrelerinin belirlenmesinde sabit genlik değeri üzerinde çalışmalar 
yapılmış ve kaynak alanının genişliğine oranla genlik değerimizi 1,5 mm olarak 
belirlenmiştir. Bu değer ile birlikte kaynak hareketinin olacağı yüzeydeki boşluk ölçüsünü 

belirlemiştir. Parça tasarımı yapılırken kaynak sırasında oluşacak çapak malzemenin 

hapsedilmesi için 1 mm değerlerinde iki odacık olan Şekil 1.2 „deki tasarım oluşturulmuştur. 
Bizim belirlediğimiz genlik değeri bu odacıkların içerisinde 0,75 mm sağ ve sola hareket 
edecektir. Geri kalan kısımda da ortaya çıkan çapak birikimi ile dolacaktır. Bunlar ile birlikte 

tasarım aşamasında sızdırmazlığın sağlanması için gerekli olan girişim değeri minimum 1 mm 
olarak oluşturulmuştur. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1116



 

Şekil 1.2 Kaynak Kesiti 

 

Basınç değerinin belirlenmesi için yapılan denemelerde, kapak ve gövde üzerinde bulunan 
kaynak pistlerinin kalıp kapatıldığında tam olarak örtüştüğü basınç kuvvetinin değeri dikkate 
alınmıştır. Kaynak kalıbı mesafesi gereğince ilk olarak kaynak pistlerinin tam olarak 

örtüşmesi için minimum basınç kuvveti 450 kgF ile denemelere başlanmıştır. Başlangıç 
basınç kuvveti, kaynak olan parçalar üzerinde tasarımda belirlenen ölçü ile girişim değerinin 
1mm ve üzeri değerleri ulaşılması gerekmektedir. Bu değerin belirlenmesi için parametre 
değerlerinde derinlik kısmına 0,1mm ile 0,99 mm arasında değerler verilerek 450KgF baskı 
kuvvetinde başlayarak ve 1,5 mm genlik değerinde kaynama miktarlarına bakılmıştır. 
Parametre olarak girilen derinlik değeri kaynak işlemi sonucunda vibrasyon kaynak makinesi 
birbirine kaynayan mesafe ölçüsünü vermektedir. Kaynak parametre ekranında sabit alınan 
450KgF baskı kuvveti ile girilen derinlik değerinden daha yüksek bir girişim mesafesi 
gerçekleşmektedir. Şekil 1.3 „de grafik olarak gösterilmiştir. Aynı denemeler 500 KgF ve 550 

KgF basınç kuvveti değerleri artırılarak da tekrarlanmıştır. Sonuçlar Şekil 1.4 „de ifade 

edilmiştir. Kaynatılan parçalar kırılarak kaynak pistleri görsel olarak incelenmiştir. Görsel 
kontrollerin sonucunda tam kaynamanın 0.6 mm derinlik verildikten sonra başladığı 
gözlemlenmiştir. Aynı metot yardımı ile 0.7, 0.8, 0.9 ve 0.99 derinlik değerlerinde parçalar 
kaynatılarak tam kaynama gerçekleştiği doğrulanmıştır.  
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Şekil 1.3 Derinlik-Girişim değeri karşılaştırması 

 

 

Şekil 1.4 Derinlik-Basınç kuvveti değeri karşılaştırması 

Yapılan vibrasyon kaynak işlemleri ile kaynak parametrelerinin sayısal değerlendirme 
sonuçları parçaların çekme ve patlatma testlerini gerçekleştirerek kaynak dayanımlarını 
gözlemlenecektir. 

BULGULAR 

Bu araştırmada vibrasyon kaynak makinasındaki bulunan parametre değerlerinin kaynak 
yüzeyindeki etkisini sayısal olarak uygunluğunu ölçmek amacıyla iki ölçme aracı 
kullanılmıştır. Bunlardan ilki tensometre ile yapılandır. Bir tensometre, bir malzemenin yük 

olarak adlandırılan çeşitli yüklere tepkisini belirlemek için kullanılan bir cihazdır. Bir 
malzemenin baskı altındayken sahip olduğu gerilme miktarı, malzemenin çekme dayanımı ve 
yorulma dayanımı hakkında önemli bilgiler sağlar. Kaynak yapılan alanın çekme kuvvetine 

karşı verdiği direncin kontrolünün sağlanması için kaynak çekme (kopma) testleri yapıldı. 
Parçanın gövde kısmı tensometre cihazına sabitlendi ve kapak kısmı referansa özel 
tasarlanmış olan çekme ekipmanı ile teste bağlandı. Kapak kısmı dakikada 150 mm/dk hızla 
yukarıya doğru aparat bağlantı bölgesinden çekilerek teste başlandı. Yaklaşık 60 sn‟lik çekme 
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kuvveti sonucunda parça kopmaktadır. Gövde ve kapağın kaynak bölgesinden ayrıldığı 
kuvvet test sonucunu vermektedir. Bu işlemi her basınç kuvveti için yapılan 10 „ar adetlik 
parçaya uygulanmıştır. Şekil 1.5 „de sırasıyla sonuçlar görülmektedir.  

     

                                     Şekil 1.5 Derinlik - Çekme Kuvveti İlişkisi Grafiği

Çekme testinden aldığımız sonuçların ardından ayı parametre değerlerinde kaynak işlemi 
yapılır ve ikinci testimiz olan patlatma testine geçilir. Parça her iki ucundan da araç üzerinde 
kullanılan şartnamelerde tanımlı sifonlar yardımı ile patlatma kabinine bağlanır. Bu kabin 
dakikada belirli bir bar yükseliş göstererek parça içindeki basıncın arttırılmasını ve dayanım 
noktasından sonra parçanın kaynak bölgesinden ayrılarak patladığı basınç değerini kaydeder. 
Bu parça için basınç yükselişi 2 bar /dk „dır. Şekil 1.6 standart test sonuç grafiği ve Şekil 1.7 

10‟lu denemedeki patlatma test sonuçları görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.6 Patlatma testi grafiği
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Şekil 1.7 Patlatma testi grafiği

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Vibrasyon kaynak yönetiminde kullanılan parametrelerinin kaynak yüzeyine etkisinin 

incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre basınç kuvvetindeki 
değişiklik, derinlik ölçüsündeki değişiklik anlamlı derecede kaynak kalitesine etki etmektedir. 
Uygun girişim değerine ulaşmak için girilen derinlik değeri ölçüsü arttıkça yaklaşık %30  
girişim değeri artmakta olduğu gözlemlenmiştir. Bunu ayrıntılı olarak Şekil 1.3 „de 
görebiliriz. Elde etmemiz gereken minimum 1 mm „lik girişim değerini 0,8 mm derinlik 
ölçüsü ile yakalamaya başlayıp 1 mm derinlik değeri girdiğimizde girişim değeri 1,38 
ulaşmaktadır. Bu durumda kaynak riblerinin derinlik değeri arttığında daha fazla kaynak 
olduğunu tespit edilmiş ve daha iyi bir kaynak mukavemeti sağladığı gözlemlenmiştir. Şekil 
1.5 grafiğinde bu ilişki gözlemlenmektedir. Girilen ikinci parametre değeri ise basınç 
kuvvetidir. İlk olarak girilen 450 kgF baskı kuvvetinden başlayarak gerçekleştirilen kaynak 
denemeleri sonucunda basınç kuvveti arttıkça kaynak mukavemetinin düştüğü 
gözlemlenmiştir. Şekil 1.7 „de görüldüğü gibi  500 kgF ve 550 kgF basınç kuvvetlerinde 
kaynak girişim değeri 1 mm ve altına düşmektedir. 1 mm ve altı girişim değeri kaynak 
mukavemetinin düştüğünü ifade etmektedir. Bu denemelere ek olarak sabit aldığımız 1,5 mm 
genlik parametresini düşürdüğümüzde kaynak süresinin de uzadığı tespit edilmiştir. Tüm 
denemeler ve parametre değişkenliği sonucunda genlik, basınç kuvveti ve derinlik 
değerlerinin kaynak yüzeyindeki etkisinin maximum olduğu gözlemlenmiş ve testler ile 
doğrulanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda istenilen seviyede parçanın elde edilmesi için 
derinlik 1 mm, baskı kuvveti 450 KgF ve genlik 1,5 mm olarak belirlenmiştir. Vibrasyon 

kaynağının parametre ayarlarının oluşturulmasında kütüphane oluşturulması sağlanabilir. Bu 
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çalışma kapsamında vibrasyon kaynak prosesinde çalışan uzmanlar, proses mühendisleri, 
tasarımcılar için referans olacaktır.      
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ÖZET 

Maddelerin yapıştırılmak amacıyla kullanılmasının tarihteki ilk örnekleri M.Ö. 4.000 yılına 
kadar uzanmaktadır. 1930’lu yıllara kadar ağaç işleri sanayi bitkisel ve hayvansal ürünlerden 
elde edilen yapıştırıcılar kullanmaya devam etmiştir. II. Dünya savaşı sonrası yapılan 
çalışmalar; yapıştırıcılar sanayisine de büyük katkılarda bulunarak yeni yapıştırıcı türlerinin 
bulunmasına neden olmuştur.

Yapışma, farklı ya da aynı türlerdeki malzemeleri fonksiyonel bir şekilde bir arada kalmasını 
sağlayan durum olarak tanımlanır. 

Yapıştırıcı, farklı ya da aynı türdeki malzemelerin belli yüzeylerini birbirine birleştiren ve bir 
arada tutan maddelere denir. 

Tutkal ile gerçekleştiren bir yapışma işleminde şimdiye kadar yapılan araştırmalar ve 
çalışmalar sonucunda yapışma teorisi ile ilgili şu kavramlar öne çıkmaktadır.  

1. Üst yüzey özelliklerinin  

2. Birleştirmede kullanılacak yapıştırıcının (tutkalın) kimyasal ve fiziksel durumu 

3. Birleştirilecek malzemelerin ve kullanılacak yapıştırıcıların (tutkalın) birbirleriyle 
oluşturabileceği yüzey ilişkileri  

Yapışma teorisine ağaçişleri endüstri sektörü olarak bakacak olunursa iki ahşap ya da ahşap 
kökenli malzeme arasında; malzeme yüzeyi ile tutkal arasındaki adezif etkileşim, tutkal 
molekülleri arasındaki kohezif etkileşim ve diğer malzeme yüzeyi ile tutkal arasındaki adezif 
etkileşim şeklinde olduğu görülmektedir. 

 

Yapıştırıcı yüzeye sürülüp, diğer yüzey ile birbirine kapatıldıktan sonra; 

Yapıştırıcı çözeltisinin her iki yüzeye nüfuz etmesi (difüzyon), 

Yapıştırıcı çözeltisinin her iki yüzeyi ıslatması (penetrasyon), 

Yapıştırıcı çözeltisinin mekanik ve spesifik bağ kurarak sertleşmesi gibi süreçleri takip eder. 
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Kuvvetli bir yapışma için, ahşap yüzeyinin ve ahşap esaslı levha yüzeylerinin çok iyi bir 
şekilde düzeltilmiş olması ve tutkalın bütün yüzeye eşit bir şekilde sürüldükten sonra, 

yapışacak olan yüzeylerin birbirine maksimum yaklaşmasını sağlamak için düzgün dağılımlı 
bir kuvvet uygulanması gerekir. 

Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan tutkallar iki şekilde kuruma 
gerçekleştirir. 

1. Fiziksel kuruma (bağlanma); yapıştırıcı hazırlanıp yüzey üzerine uygulanmasından sonra 
basınç altında ve ortam sıcaklığına veya dahil edilen sıcaklığa bağlı olarak, yapıştırıcı 
molekülleri ile yapıştırılan molekülleri arasında oluşan fiziksel absorpsiyon kuvvetleri veya 
yapıştırıcı moleküllerinin yapıştırılan maddeye difüzyon yoluyla geçişmesi, mekanik olarak 

kenetlenme sonucu gerçekleşir. 

2. Kimyasal kuruma (bağlanma); yapıştırıcının molekülleri ile yapıştırılan madde 
moleküllerinin kovalent, iyonik, hidrojen, van der Waals gibi bağların yüzeylerle tutkal 
tabakası arasında doğrudan etkileşmeleri sonunda oluşur.  

Ağaçişleri endüstrisinde kaliteli ve kusursuz yapışma işlemleri gerçekleştirmek için yapışma 
teorisine ve aşamalarına bağlı kalmak oldukça önemlidir. Ağaçişleri endüstrisinde kullanılan 
önemli yapıştırıcılar bu çalışmada sınıflanırmış ve kullanım alanları verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yapışma, Yapıştırıcı, Tutkallar, Ağaçişleri Endüstrisi 

 

ABSTRACT 

The first examples in history of the use of substances for bonding date back to BC. It dates 

back to 4,000 years ago. Until the 1930s, the woodworking industry continued to use 

adhesives obtained from plant and animal products. II. Studies after World War II; It has also 

made great contributions to the adhesives industry and has led to the discovery of new types 

of adhesives. 

Adhesion is defined as the condition that keeps different or same types of materials together 

in a functional way. 

Adhesive is a substance that connects certain surfaces of different or same types of materials 

and holds them together. 

As a result of the researches and studies carried out so far in an adhesion process with glue, 

the following concepts related to adhesion theory come to the fore. 

1. Top surface properties 

2. Chemical and physical condition of the adhesive (glue) to be used in joining 

3. Surface relations that the materials to be joined and the adhesives (glue) to be used can 

form with each other 
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If we look at the adhesion theory as a woodworking industry sector, between two wood or 

wood-based materials; Adhesive interaction between material surface and glue, cohesive 

interaction between glue molecules and adhesive interaction between glue and other material 

surface. 

 

After the adhesive is applied to the surface and closed with the other surface; 

Penetration of the adhesive solution on both surfaces (diffusion), 

Wetting of the adhesive solution on both surfaces (penetration), 

It follows processes such as the mechanical and specific bonding of the adhesive solution. 

For a strong adhesion, the wood surface and wood-based board surfaces must be leveled very 

well, and a uniform force must be applied to ensure that the surfaces to be adhered come 

closest to each other after the glue is applied evenly over the entire surface. 

Adhesives used for bonding wood and wood-based materials dry in two ways. 

1. Physical drying (attachment); After the adhesive is prepared and applied on the surface, the 

physical absorption forces between the adhesive molecules and the adhered molecules or the 

diffusion of the adhesive molecules to the adhered material occur as a result of mechanical 

interlocking, under pressure and depending on the ambient temperature or the included 

temperature. 

2. Chemical drying (bonding); It is formed as a result of direct interaction between the 

molecules of the adhesive and the bonds of the bonded substance molecules such as covalent, 

ionic, hydrogen, van der Waals bonds between the surfaces and the glue layer. 

Adhering to adhesion theory and stages is very important in order to perform quality and 

flawless bonding processes in the woodworking industry. Important adhesives used in 

woodworking industry are classified in this study and their usage areas are given. 

Keywords: Adhesion, Adhesive, Glues, Woodworking Industry 

 

1. GĠRĠġ 

Mobilya, birden çok elemanın çeşitli yapım teknikleri ile birleştirilerek oluşturulduğu bir 
sistem bütünüdür. Özellikle ahşap mobilyada bu birleşmelerin direnç kaynağı tutkaldır 
(Altınok, 2002). 
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Ahşabın yapıştırılarak farklı malzemelerin elde edilmesi en az 3.000 yıl önce Mısırlılar 
tarafından yapılmış olup ahşabın herhangi bir tutkalla birleştirilmesi fikri ise insanlık tarihinin 
başlarına kadar gitmektedir (Skeist and Miron, 1990; River 1994; Keimel, 2003). Ahşap 
malzemenin çeşitli tutkallar yardımıyla yapıştırılması çok uzun tarihe uzanmasına karşın hala 
bazı temel yönler anlaşılamamıştır. Bu eksiklerin daha iyi anlaşılmasında, kompozit 
teknolojisinin önderlik yapabileceği düşünülmektedir. Günümüzde bazı uygulamalarda 
ahşabın yerine plastik, metal gibi malzemelerin kullanımı birtakım sıkıntılar ortaya 
çıkarmıştır. Ahşabın doğallığı, insana ferahlık veren yapısı, mekanik ve fiziksel özellikleri bu 
sıkıntılara neden olmadığından kullanımı artmış ve çeşitli birleştirme kimyasalları 
kullanılarak farklı odun kompozitleri elde edilmeye başlanmıştır. Ahşap malzemenin sahip 
olduğu üstün özelliklerinin yanı sıra, dış ortamda kullanımı süresince bazı istenilmeyen 
zararlara maruz kalabilmektedir. Bunlar; organik bir yapıya sahip olmasından dolayı mantar 
ve böcekler tarafından tahrip edilmesi, higroskopik özelliğinden dolayı atmosferdeki rutubet 
ve sıcaklığa bağlı olarak boyutlarını değiştirmesi ve yanabilen bir madde olmasıdır. Ahşap 
malzemenin daha uzun ömürlü olması istenildiğinden, çoğu zaman koruyucu maddelerle 

kaplanarak veya emprenye edilerek uzun ömürlü olması sağlanır (Uysal, 2005). 
 

Özellikle sentetik yapıştırıcıların bulunması ve üretime katılması ile birlikte orman artıklarını, 
bazı bitki saplarını ve bitki liflerini değerlendirerek ahşap özelliği taşıyan, fakat ahşap 

malzeme gibi çalışmayan ahşap esaslı levhalar elde etmeye yöneltmiştir. Bunun sonucu olarak 

yonga levha, lif levha ve yönlendirilmiş yonga levhalar gibi vb. ahşap esaslı levhalar 
üretilmiştir. Bu levhalar çeşitli işlemlere tabi tutularak kapalı mekânların birçoğunda kullanılır 
hale getirilmiştir (Kılıç, 2006). 
 

Ancak ahşap esaslı (yapay) levhalar tek bir ürün olarak mobilya ve dekorasyon endüstrisinde 
genel bir anlam ifade etmeyeceği gibi, kaliteli bir mobilya üretimi içinde uygun değildir. 
Ahşap esaslı levhaların mobilya üretiminde ve iç mekân donatı elmanı olarak kullanılması 
için, levha yüzeylerinin ve levha kenarlarının (cumbalarının) çeşitli kaplama ile kaplanması 
gerekir. Özellikle klasik mobilya üretiminde, lambri ve tavan kaplamaları gibi ürünlerin 
üretiminde kullanılan levhaların kaplanmasında ahşap kaplamalar tercih edilmektedir. Levha 
yüzeylerine Yapıştırılan ahşap kaplamalar, levhaların fiziksel ve mekaniksel özelliklerini 
iyileştirmek, dekoratif görüntü sağlamak, ürünün estetik değerini artırmak, ahşap malzemenin 

doğal görünümünü ve sıcaklığını sağlamak, levha yüzeylerinde renk ve desen beraberliği 
sağlamak ve formaldehit açığa çıkmasını önlemek gibi bir çok nedenle levha yüzeylerine 
ahşap kaplamalar yapıştırılmaktadır (Kılıç, 2006). 
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2. YAPIġMA 
 

Yapışma, ahşap malzemeden üretilen donatımlarda önemli işlemlerden biridir. 1930’lu yıllara 
kadar ağaç işleri sanayi bitkisel ve hayvansal ürünlerden elde edilen yapıştırıcılar 
kullanıyordu. II. Dünya savaşı sonrası yapılan çalışmalar; yapıştırıcılar sanayisine de büyük 
katkılarda bulunarak yeni yapıştırıcı türlerinin bulunmasına neden olmuştur. Gelişme, yalnız 
yeni yapıştırıcı çeşitlerinin bulunmasıyla kalmamış yeni yapıştırma teknikleri yönünde de 
olmuştur. Bu dönemde yapılan çalışmaların sonucunda sentetik yapıştırıcılar bulunmuştur 
(Selbo, 1975). 

 

Yapışma, cisimlerin kendi atom ve molekülleri arasındaki çekim gücü olan kohezyon ve 

cisimlerin birbirine tamamen çakışmış olan yüzeylerinde iki ayrı cismin atom ve 

moleküllerinin karşılıklı olarak birbirlerine çekim gücü olan adezyon bağları ile bir birlerini 

çekmelerine denir (Altınok, 1995). 
 

Adezyon, farklı iki cisim molekülleri arasında gelişen çekim gücüdür (Altınok, 1995). Ahşap 

malzemelerin yapıştırılmasında genellikle kolloidal çözelti halinde olan tutkal, odun 

gözeneklerinin yüzeyinden başlayarak viskozitesine göre çeşitli derinliklere kadar doldurur 

veya bu boşlukların iç çeperlerini ıslatır, ince tabaka halinde sarar. Sıvı haldeki tutkalın 
katılaşmasıyla birlikte odun ile tutkal arasında kenetlenme olur ki bu mekanik adezyon olarak 

isimlendirilir (Özen, 1978). Tutkal ile yapıştırılan malzemenin molekülleri arasında, 
reaksiyona girerek yapışma sağlanması olayı spesifik adezyon olarak isimlendirilir (Akkılınç, 
1998). 

 

Kohezyon, bir cimin kendi atom ve molekülleri arasında gelişen çekim gücüdür (Altınok, 
1995). Dış etkilere karşı cismin direnç göstermesi kohezyon kuvvetinin varlığı ile 

mümkündür ve onun miktarına bağlıdır. Bu ise cimin moleküler yapısı tarafından belirlenir. 

Yapıştırmalarda tutkal tabakası direncinin, kohezyonun tutkal ile ahşap malzeme yüzeyi 
arasındaki bağın direncine yani adezyona eşit olması ve her ikisinin de ahşap malzeme veya 
yapıştırılan malzeme direncinden yüksek olması arzu edilir (Özen, 1978). 

 

 
 

Adezyon, farklı iki cisim molekülleri arasında gelişen çekim gücüdür. 
Kohezyon, bir cimin kendi atom ve molekülleri arasında gelişen çekim gücüdür. 
 

3. YAPIġMA DĠRENCĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLER 
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Ahşap malzeme, birçok faklı uygulamalarda tutkal yardımıyla birleştirilmekte ve bu işlem 
için çok çeşitli tutkallar kullanılabilmektedir. Bu birleştirme süresince birçok etken odun-odun 

ve odun-tutkal arasında gerçekleşebilecek bağlanmalara etki edebilmektedir. Odunun 

yapışmasına etkisi bulunan faktörler Tablo 1’ de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Ahşap Malzemenin Yapışmasını Etkileyen Faktörler (Rowell, 2005). 

Tutkaldan 
Kaynaklanan 

AhĢap’ dan 
Kaynaklanan 

Üretim 
Yönteminden 
Kaynaklanan 

Kullanım Yerinden 
Kaynaklanan 

 Tipi  Tür  Yapıştırma Miktarı  Direnç Miktarı 
 Viskozitesi  Yoğunluk  Tutkalın Dağılımı  Makaslama Modülü 

 Moleküler Ağırlığı  Nem Oranı  Rutubet Oranı  Şişme Daralma 

 Yüzeye Penetrasyonu  Kesiş Yönü  Sıcaklık  Yorulma 

 Reaktif Madde Miktarı  Odun Çeşidi  Açma-Kapama 

Süresi 
 Bozulma Miktarı 

 Sertleşme Miktarı  Reaksiyon Odunu  Basınç Miktarı  Bozulma Tipi 

 Katı Madde Miktarı  Lif Açısı  Basınç Süresi  Kullanım Ortamı 
 Katalizör Çeşidi  Porozitesi  Ön İşlemler  Sıcaklık 

 Karışımı  Yüzey Kabalığı  Yapışma Süresi  Hidroliz Direnci 

 Katkı Maddesi  Kuruma Zararları -  Biyolojik Saldırı 
 Dolgu Maddeleri  İşlenme Zararları -  UV Işıkları 
 Solvent Sistemi  Yüzey Temizliği -  Elastikiyet Modülü 

 Bekleme Süresi  Yüzeyin Enerjisi - - 

 pH Miktarı  Ekstraktifler - - 

 Koruyucu Miktarları - - - 

 

İyi bir tutkallama ve birleştirme için kaliteli bir tutkalın kullanılması, tutkalın yüzeylerdeki 
gözeneklere iyi girmesi, ağaç molekülleri arasında iyi bir bağlantı kurulması ve tutkallanan 
parçaların belirli bir süre sıkılı kalarak kurumaya bırakılması gerekir. Ağaç malzemede 
yapışma direncini birçok faktör etkilemekle beraber en önemli faktörler; odunun yapısı, yüzey 
özellikleri ve pürüzlülüğü, pres basıncı ve pres süresi, yapıştırıcının yapısı ve özellikleridir 
(Hass, Kläusler, Schlegel and Niemz, (2014). 
 
3.1. YapıĢma Direncini Etkileyen Faktörler 

 
3.1.1. Odunun yapısı 
 

Ağaç malzeme heterojen bir yapıya sahip olup malzemenin hücre yapısı, yıllık halka 

genişliği, ilkbahar ve yaz odunu oranı, diri ve öz odun miktarları, odunun içerisindeki esas ve 

yan bileşikler ve yoğunluğu gibi yapısal özellikleri yapışmayı etkileyen temel unsurlardır 
(Eminoğlu, 2018). 
 

3.1.2. Yüzey özellikleri ve pürüzlülüğü 
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Yapıştırılacak yüzeylerdeki toz, kirve yağ gibi unsurlar yapışmayı olumsuz etkilemektedir. 
Ayrıca yüzeylerdeki kesici izleri, ezilmeler gibi yüzey pürüzlülüğünü artıran ve düzgünlüğü 

bozan kusurlarda yapışmayı olumsuz etkileyen diğer faktörlerdir (Eminoğlu, 2018). 
 

Söğütlü tarafından yapılan bir çalışmada yüzey pürüzlülüğü arttıkça yapışma direncinin 
azaldığı belirlenmiştir (Söğütlü, 2017). 
 

Geçmişte yüzeylerin pürüzlü olması ve çizilmesinin yapışmayı artırdığı iddia edilirken, 
yapılan birçok deneysel çalışma pürüzsüz yüzeylerde yapışmasının daha iyi olduğunu ortaya 
çıkarmıştır (Selbo, 1975). 
 

3.1.3. Pres basıncı ve presleme süresi 
 

Basınç, tutkalın yapıştırılan yüzeye tam temasını sağlarken, yeterli basınç uygulandığında, 
tutkalın bir yüzeyden diğer yüzeye transferi yeknesak olmakta ve yapışma direnci en iyi 
sonucu vermektedir. Ayrıca tutkalın açık hücre boşluklarına girmesini ve en önemlisi tutkal 

sertleşene kadar birleştirilecek iki ağaç malzemenin aynı pozisyonda tutulması sağlar (Yörür, 
2017; Franklin, 1989). 

 

Uygulanan basınç, yapıştırılacak parçaların her noktasında eşit olmalı ve tutkal hattında eşit 
kalınlıkta ince bir film katmanı oluşturulacak şekilde ayarlanmalıdır. Pres basıncı, ağaç türü 
ve özelliklerine göre değişmektedir. Farklı ağaç türlerinin aynı anda preslenmesi halinde pres 

basıncı yumuşak oduna göre belirlenmelidir (Göker ve Bozkurt, 1986). 
 

Soğuk preslemede pres süresi, tutkal çeşidine ve ortamın sıcaklığına göre değişmektedir. 
Sıcak preslemede ise tutkalın çeşidi ile birlikte uygulanan pres sıcaklığı ve yapıştırılacak 

parçaların kalınlığı da presleme süresini etkilemektedir. Sıcak presleme süresinin 

hesaplanmasında, tutkalın sertleşme süresine orta tabakaya kadar her 1 mm kalınlık için 1 

dakika ilave edilmektedir (Göker ve Bozkurt, 1986). 
 

3.1.4. YapıĢtırıcı yapısı ve özellikleri 
 

Yapıştırıcının kimyasal yapısı, içerindeki katı madde ve dolgu maddesi miktarları ve 

viskozitesi yapışmayı etkileyen önemli faktörlerdir (Eminoğlu, 2018). 
 

Ahşap malzemenin yapıştırılmasında kullanılan tutkallar sertleşme bakımından iki farklı 
özellik gösterirler. Bunlardan bir kısmı fiziksel, diğerleri kimyasal olarak sertleşirler. İki 
ahşap arasına sürülen tutkal çözeltisi sertleşirken yapışmayı sağlar (Altınok, 2002). Kimyasal 

sertleşen tutkallar, fiziksel olarak şertleşen tutkallara göre rutubete ve suya karşı daha 
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dayanıklıdır. Tutkal seçimi yapılırken, nerede ve nasıl kullanılacağı belirlendikten sonra 
uygun tutkal seçimi yapılmalıdır (Şenay, 1996). 
 

 

İyi bir tutkallama ve birleştirme için kaliteli bir tutkalın kullanılması, tutkalın yüzeylerdeki 
gözeneklere iyi girmesi, ağaç molekülleri arasında iyi bir bağlantı kurulması ve tutkallanan 

parçaların belirli bir süre sıkılı kalarak kurumaya bırakılması gerekir (Eminoğlu, 2018). 
 

3.1.5. Moleküller arasındaki bağlama gücü 

 

Tutkalın kendi molekülleri arasındaki bağlama gücüne kohezyon, tutkal moleküllerinin ağaç 
molekülleri ile arasındaki bağlama gücüne ise adezyon kuvveti denir. Bu nedenle, bir tutkalın 
ağaç molekülleri ile iyi bir bağlantı yapabilmesi için kendi molekülleri arasındaki bağlama 
gücünün de iyi olması gerekir (Franklin, 1989). 
 

3.1.6. Viskozite 

 

Tutkal sıvısının az akıcı veya çok akıcı olması fizikte viskozite olarak adlandırlır. Sıcakta 
tutkal sıvısının akıcılığı artar. Soğukta tutkalın akıcılığı azalır, koyulaşır. Tutkal sıvısının 
akıcılığı tutkallama işleminin güvenilirliğini etkiler (TS 3891, 1983). Olması gerekenden daha 
akıcı veya koyu kıvamdaki tutkalın bağlama gücü azalır ve yapışma olayını olumsuz etkiler. 
Genellikle belirli bir sürede tüketilmesi gereken tutkallar öngörülen süre içinde tüketilmemesi 
durumunda, koyulaşmaya başlar, yapısı ve bağlama gücü zayıflar. Tutkal gerecinin eritildiği 
sıvıların tutkal gereci içine gereğinden fazla katılması durumunda ise bağlama gücü zayıflar 
(Franklin, 1989). 

 

3.1.7. Tutkalın asit oranı (pH) 
 

Bu özellik hem yapışmayı hem de tutkallama hatalarını belirleyen bir özelliktir. 1-6 pH değeri 
asit, 7 pH değeri nötr, 8-14 pH değeri ise baz etkisini gösterir (Franklin, 1989). Metallerle 

birleşen asitler, tanenli ağaçları renklendirip boyarlar. Bu yüzden tutkalların asit etkili olması 
istenmez. Baz etkili tutkallar, tanenli ağaçlarda doğrudan renk koyulaşması yaparlar. 
Tutkaldaki tepkime ya sıcaklık etkisi ile ya da sertleştiricilerle sağlanır. Kimyasal tepkimenin 
oluşumu ve hızı büyük ölçüde tutkalın pH değerine bağlıdır (Huş, 1977). 
 

3.1.8. Dinlenme Süresi 
 

Bazı tutkalların elemanları birbirine karıştırıldıktan sonra ve ağaca sürülmeden önce bir süre 
bekletilmeleri gerekir. Tutkalı oluşturan katı ve sıvı maddelerin tam erimesi, olgunlaşması 
için zorunlu olan bekleme süresine dinlendirme süresi denir. Dinlendirilen tutkal sıvısı 
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eşyapılı hale gelir. Ağaca daha kolay sürülür. Gözeneklere daha iyi girer. Sürüldüğü gereçle 
bağdaşır ve iyi ilişkiler kurar. Kendi molekülleri arasında uyumlu bir sıvı özelliği gösterir 
(Huş, 1977). 
 

3.1.9. Tüketim Süresi 
 

Tutkal sıvısının dinlendirilip kullanılmaya hazır olduğu an ile beklemekten ötürü bayatlamaya 
başladığı an arasında geçen süredir. Kullanıma hazırlanan tutkalın kimyasal yapısı bir süre 
sonra değişmeye başlar. Zaman geçtikçe değişim önemli boyutlara ulaşır. Tutkal sıvısı bu 
aşamaya gelmeden kullanılmalı ve tüketilmelidir. Tüketilme süresi içinde kullanılmadığı için 
bozulan, örneğin koyulaşan tutkala taze tutkal sıvısı karıştırmak sorunu çözmez (Huş, 1977). 
 

3.1.10. Açık Zaman 

 

Tutkalın yüzeylere sürüldüğü an ile preslenmesi arasında geçen süredir. Ağaca veya başka bir 

gerece sürülen tutkalda bazı değişmeler olur. Tutkaldaki sıvıların bir bölümü buharlaşır. Bir 

bölümü ağaç tarafından emilir. Bazı tutkallarda, buharlaşmadan başka türlü değişmeler de 

olur. Tutkalın kimyasal yapısında farklılaşma başlayabilir. Belirtilen değişiklikler işe sürülen 
tutkal sıvısının yüzeyinde çok ince bir kabuk oluşturur. Tutkaldaki kabuklanma, üst üste 
konulan parçaların birbirine yapışmasını engeller. Tutkalın açık zamanı ne kadar çok 
geçilirse, kabuklanma o oranda artar. Yapışma da aynı ölçüde azalır (Huş, 1977). 
 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Ağaçişleri endüstrisinde yapışmayı etkileyen faktörleri şu başlıklar şeklinde ele almak 
mümkündür; tutkaldan kaynaklanan, ahşaptan kaynaklanan, üretim yönteminden 

kaynaklanan, kullanım yerinden kaynaklanan faktörler olarak değerlendirilebilir. 
 

Tutkaldan Kaynaklanan Faktörler 

Ağaç malzeme yapışma direncini etkileyen faktörlerden birisi de tutkal ile ilgili faktörlerdir. 
Bunlar, tutkalın vizkositesi, molekül ağırlığı, dağılması, kati madde miktarı, pH oranı ve 
uygulama şeklidir. Bu oranların en uygun şekilde belirlenmesi bir çok bilim adamı tarafından 
araştırılmış ve gelişen teknolojiye bağlı olarak bir çok tutkalın üretilmesine imkan vermiştir 
(Rowell, 2005). 

 

Yapıştırmada kullanılan tutkalın fiziksel veya kimyasal özellikte olması, yapışma 
dayanımında etkili olmaktadır. Kimyasal özellikteki tutkalların mekanik dayanımları fiziksel 
esaslı tutkallara göre daha yüksektir. Yüzeyi düzgün olmayan ağaç malzemelerin 

birleştirilmesinde, kimyasal esaslı tutkallarda daha güçlü yapıştırma yapılabilmektedir. 
Kimyasal esaslı tutkallar, fiziksel esaslı tutkallara göre rutubete ve suya karşı daha 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1130



dayanıklıdır. Tutkal seçimi yapılırken, nerede ve nasıl kullanılacağı belirlendikten sonra 

uygun tutkal seçimi yapılmalıdır (Şenay, 1996). 
 

Ahşaptan kaynaklanan faktörler 

Kullanilan malzemenin yapisi, Dağınık traheli ağaç odunları, halkalı traheli ağaç 
odunlarından farklı yapışma özellikleri göstermektedir. İlkbahar ve yaz odunlarının yıllık 
halka içindeki katılım oranı (tekstür) ile diri ve öz odun miktarı tutkal hattı dayanımında 
etkilidir. Diğer taraftan tutkallanma diri odun ve ilkbahar odununda genellikle daha kolay, 
odun yoğunluğu arttıkça daha zor olmaktadır (Chung, 1968). 

 

Ahsap malzemenin yüzey yapısı ve düzgünlüğü, Tutkal sürülecek yüzeylerde makine izleri, 
ezilme, yanma, dalgalı yüzey vb. işleme kusurları olmamalıdır. Ayrıca tutkallama yüzeyinde 
bulunan dalgalanma miktarı ile toz ve yağ gibi artıklar yapışmayı olumsuz etkiler (Duran, 

2005). 

 

Üretim Yönteminden Kaynaklanan Faktörler 

 

Üretim yönteminde en önemli faktörlerden biri olan pres basıncı ve presleme süresi, 
yapıştırılacak ağaç malzemede iyi adezyon kuvvetin sağlanması için basınç gereklidir. Basınç, 
tutkalın yapıştırılan yüzeye tam temasını sağlarken, ince bir kat oluşmasına yardımcı olur. 
Ayrıca tutkalın açık hücre boşluklarına girmesini ve en önemlisi tutkal sertleşene kadar 
birleştirilecek iki ağaç malzemenin aynı pozisyonda tutulmasını sağlar Uygulanan basınç, 
sıkılacak parçanın her noktasında uniform olmalı ve tutkal hattında eşit kalınlıkta ince bir film 
katmanı oluşturacak şekilde ayarlanmalıdır. Pres basıncı, ağaç cinsi ve yüzey özeliklerine 
göre değişir. Farklı ağaç türlerinin aynı anda preslenmesi halinde pres basıncı yumuşak oduna 
göre belirlenir. Ağaç türüne göre pres basınçları yumuşak ağaçlarda 0,8–1 N/mm2, sert 

ağaçlarda ise 0,2 – 1,6 N/mm2 arasında olmalıdır (Göker ve Bozkurt, 1986). 
 

Düzgün yüzeyli parçaların yapıştırılmasında yeterli basınç uygulandığında, tutkalın bir 
yüzeyden diğer yüzeye transferi yeknesak olmakta ve yapışma direnci en iyi sonucu 
vermektedir. Kusursuz yüzeylerin birleştirilmesinde 0,7 N/mm2 basınç uygulandığında, 
yapışma direnci en yüksek değere ulaşmaktadır (Franklin, 1989). 
 

Kullanım yerinden kaynaklanan faktörler 

 

Odunun yapışabilirliği sadece odunun yüzey özelliklerinden etkilenmez bunun yanında 
kullanılacağı ortamda odunun fiziksel olarak değişkenliği, çevre faktörleri, bulunduğu 
ortamda maruz kaldığı yükler, bulunduğu ortamdaki nem ve sıcaklık odunun yapışma 
direncini değiştiren faktörlerdir (Rowell, 2005). 
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Ağaçişleri endüstrisinde kaliteli bir yapıştırma gerçekleşebilmesi için belirtilen faktörlerin 
hepsinin en optimum düzeyde olması gerektiği yapılan literatür araştırmaları sonucunda tespit 
edilmiştir. Bu faktörlerden bazılarının istenen düzeyde olmaması durumunda kaliteli bir 
yapışma işlemi gerçekleştirilemez. Yapışma belirtildiği bir ya da birkaç faktöre değil çok daha 
fazla faktöre bağlıdır. Yapışma kalitesi için işlemlerden önce tüm hazırlıklar ve koşullar 
gerektiği düzeyde hazır hale getirilerek yapıştırma yapılmalıdır. 
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MOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDE GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL 

ÜRETİMDE HÜCRE OLUŞTURMA YÖNTEMLERİNİN GELİŞİMİ 
IN FURNITURE PRODUCTION TECHNOLOGIES IN GROUP TECHNOLOGY AND 
CELLULAR PRODUCTION DEVELOPMNENT OF CELL CREATION METHODS 
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ÖZET 

Grup teknolojisi, üretimle ilgili benzerliklerin, belirli kalite çemberinde bir araya getirilerek 
grup oluşturulması; böylece zaman, çaba ve malzeme tasarrufu sağlanmasıdır. Bu kavram ilk 
defa, uluslararası bir seminerde, Belgrad’ lı bir profesör olan V.B. Solaja tarafından ortaya 
atılmıştır. Soloja’ ya göre, üretim alanındaki birçok problem birbirinin benzeri olduğu için, 
bunlar kendi aralarında gruplandırılarak her grubun bir tek kıvamlı çözümü bulunabilir ve 
böylece zaman ve çaba tasarrufu sağlanabilir. 

Mobilya ürün tasarımı ve üretiminde ürünler arasındaki benzerliklerden faydalanarak, ürünleri 
benzerliklerine göre gruplandırmaya dayanan yeni bir üretim (imalat) felsefesidir. Grup 

teknolojisinin amacı ve temel yaklaşımı; benzer özelliklere sahip parçaları ayırt ederek parça 
aileleri oluşturmak, tasarımda ve üretimde bu benzerliklerden yararlanmaktır. Benzer 

parçalar, parça aileleri biçiminde düzenlenmektedir. Buradaki anlayış, çok sayıda yapım 
yerine az sayıda oluşturulan ailelerle çalışmak suretiyle verimliliği arttırmaktır.  

Bu amaçla üretim teçhizatı, makine grupları ya da hücrelere ayrılıp iş akışı, yeni duruma göre 
düzenlenmektedir. Grup teknoloji; sınıflandırma, ailelerin oluşturulması, basitleştirme ve 
standardizasyon aşamalarından oluşturulmaktadır. 

Grup teknolojisinde mobilya üretiminde parça ailesi yaklaşımı temel olarak şu şekilde 
sınıflandırılabilir; yüzeyi kaplanmamış levhalar, yüzeyi kaplanmış levhalar, düz hatlı masif 
malzemeler, eğmeçli masif malzemeler, silindirik kesitli masif malzemelerdir. 

Hücresel üretim sistemi Grup teknolojisi üretiminin, bir uygulama çeşidine veya üretim 

hatlarında uygulama şekline Hücresel üretim sistemi/modeli denir. Daha geniş anlamda grup 
teknolojisini kullanarak üretim/imalat makinelerinin atölye ortamında ve benzer özellikteki 
parça ailelerinin bu makine gruplarında üretilmesine dayanan üretim şekline Hücresel üretim 
sistemi/modeli denir.

Hücresel üretim, çeşitlilik gösteren ürünleri mümkün olan en kısa sürede ve en az maliyetle 
üretmeye çalışan bir yaklaşımdır. Her bir hücre; iş istasyonlarının, makinelerin veya 
ekipmanların bir ürün veya birbirine benzer parça ailesinin üretilebilmesi için bir araya 
getirildiği, beklemeleri ve taşımayı minimize eden bir yapıdadır. Hücreler, bir süreci, bir 
parçayı, tüm bir ürünü veya bir parça grubunu üretmek için tasarlanabilir. 
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Hücresel üretim/imalat sistemleri ve Grup teknolojisi mobilya üretim firmalarında rekabeti 

artırma konusunda avantajlar sağlamaktadır.  

Hücresel üretim/imalat sistemleri ve grup teknolojisi ile; üretim süresinde azalma, proses içi 
stoklarda azalma, yer ihtiyacında azalma, kalitede iyileşme, rekabette artış sağlanır. 

Anahtar Kelimeler: Grup Teknolojisi, Hücresel Üretim, Seri Üretim, Üretim Sistemleri 

 

ABSTRACT 

Group technology, production-related similarities, group formation by bringing together in a 

certain quality circle; thus saving time, effort and material. This concept was first used at an 

international seminar by a professor from Belgrade, V.B. Introduced by Solaja. According to 

Soloja, since many problems in the production area are similar to each other, they can be 

grouped together to find a single consistency solution for each group, thus saving time and 

effort. 

It is a new production (manufacturing) philosophy based on grouping products according to 

their similarities by making use of the similarities between the products in furniture product 

design and production. The purpose and basic approach of group technology; to create part 

families by distinguishing parts with similar characteristics and to take advantage of these 

similarities in design and production. Similar parts are organized into part families. The idea 

is to increase productivity by working with a small number of families rather than a large 

number of productions. 

For this purpose, production equipment is divided into machine groups or cells and the 

workflow is arranged according to the new situation. Group technology; It consists of 

classification, creation of families, simplification and standardization. 

The part family approach in furniture production in group technology can be basically 

classified as follows; uncoated plates, surface coated plates, straight-line solid materials, 

curved solid materials, cylindrical cross-section solid materials. 

Cellular production system A type of application or application of group technology 

production in production lines is called Cellular production system/model. In a broader sense, 

the production method based on the production of production/manufacturing machines in the 

workshop environment and parts families with similar characteristics in these machine groups 

using group technology is called Cellular production system/model. 

Cellular manufacturing is an approach that tries to produce diverse products in the shortest 

possible time and at the least cost. Each cell; It is a structure where workstations, machines or 

equipment are brought together to produce a product or a family of similar parts, minimizing 

waiting and transportation. Cells can be designed to produce a process, a part, an entire 

product, or a group of parts. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1136



Cellular production/manufacturing systems and Group technology provide advantages in 

increasing competition in furniture manufacturing companies. 

With cellular production/manufacturing systems and group technology; reduction in 

production time, reduction in in-process stocks, reduction in space requirement, improvement 

in quality, and increase in competition. 

Keywords: Group Technology, Cellular Production, Mass Production, Production Systems 

1. GİRİŞ 

Mobilya, Mekanların çeşitli amaçlarla donatılmasına ve süslenmesine yarayan eşyalar olarak 
tanımlanır. Sektörel anlamda Mobilya denilince ilk akla gelen ahşap ve bunların türevleri olan 
malzemelerden üretilen mobilyadır. Mekanların çeşitli amaçlarla donatılmasına ve 
süslenmesine yarayan eşyalar ortaya çıkarken genel olarak aşağıdaki süreç izlenir.  

 

İşletmenin faaliyetlerini doğrudan etkileyen ve biçimlendiren en önemli çevresel faktörlerden 
biri, işletmenin içinde bulunduğu ülkenin benimsediği ekonomik sistem ve bunun 

şekillendirdiği ekonomik yapıdır (Doğan, 2002, 13). 

Müşteri zevk ve ihtiyaçlarının sürekli olarak değiştiği günümüzde, pazarların görünümü ve 
yapısı tüketiciler tarafından belirlenmekte, değişik ürün yaratmak günümüz rekabetinin 
temelini oluşturmaktadır. Üretilebilen parça çeşitliliğinin fazla olması üretimde esneklik 
kavramını gündeme getirmiştir. Çevresel faktörlerdeki değişimlere tepki vermek ve uyum 
sağlamak organizasyon yapısının dinamik olmasına ve üretim sürecinin esnekliğine bağlı 
olmaktadır. İşletmedeki esnek yapı arttıkça tüketici istek ve davranışlarına daha hızlı yanıt 
verilebilmekte, hedef kitle ya da pazar korunup büyütülebilmektedir. Günümüzde ürün 
çeşidinin fazlalığı, yüksek kalite ve müşteri odaklı olma ilkesi, işletmelerin düşük, orta 
hacimli ve orta çeşitte üretim yapan sistemlere yönelmesine neden olmuştur. İşte bu ihtiyacı 
esnek üretim sistemleri karşılayabilmektedir. Esnek üretim sistemleri tamamen insana odaklı, 
tüketicilerin zevk ve tercihlerine göre değişen ve farklılaşan talep koşullarında ürünü istenilen 
nitelikte üreten ve bir üründen diğer bir ürüne geçişte zaman ve maliyet kaybı unsurunu en 
aza indiren sistemlerdir. Buna karşın esnek üretim sistemlerini uygulayan işletmelerde 
maliyetleme ile üretim tekniği arasında sorunlar çıkabilmektedir. Yeni üretim teknolojilerinin 
kullanılması ile birlikte, mamulün maliyetinde bulunan direkt ve endirekt giderlerde 
değişiklikler meydana gelmiştir. Çünkü, direkt işçilik giderlerinin payı azalırken, genel üretim 
giderlerinin payı artmıştır (Gönen ve Çelik, 2004). 
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2. GRUP VE HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMİ 

Grup teknolojisi (GT); iş atölyelerindeki bu belirtilen dezavantajları ve karmaşıklığı ortadan 
kaldırmak için geliştirilen bir yerleşim düzeni şeklidir. GT’nin uygulan-dığı bir iş atölyesi 
birden fazla üretim hücresinden oluşur. Bir üretim hücresi; bir biri ile benzer özellikler 
gösteren parça-ların üretildiği bir üretim ünitesi olarak faaliyet gösterir. Her üretim hücresi 
içinde bir birinden farklı işlem yeteneğine sahip farklı cinsten makineler bulunabilir. Yani 
aynı işi gören ve aynı cinsten olan üretim tezgahları değişik hücreler içerisine bir veya birden 
fazla dağıtılabilir. Dolayısıyla GT; içerisinde birçok farklı ürünün düşük hacimlerde üretildiği 
parti türü bir üretim sisteminin geliştirilmesi için kullanılan etkin bir yaklaşımdır (Won, 2000, 
239). Çok sayıda çeşit içeren bu ürünlere, düşük bir talep düzeyi de olabilir (Klippel, 
Elizabeth ve diğ., 1999, 367). GT’ni; tasarım, üretim veya her ikisi açısından benzer 
özelliklere sahip ürünleri gruplandıran bir yönetim felsefesi olarak ifade edebiliriz. 

Bir iş atölyesinde bir parça üretilirken bu parçanın çeşitli makine veya tezgahlarda, çeşitli 
aletler kullanılarak ve belirli bir işlem sırası takip edilerek üretilmesi gerekir. Böyle bir 
ortamda üretilen parça üzerinde yapılacak ilk işlemden başlayarak; örneğin önce bir kesme 
makinesine, sonra torna tezgahına, bir matkaba, bir frezeye ve sonunda bir taşlama tezgahına 
uğrayarak yapılacak işlemler tamamlanır. Bu parça böylece; üretim süreci içinde atölyenin bir 
köşesindeki işlemden başlayıp, öbür köşedeki bir torna tezgahına, oradan da atölyenin değişik 
yerlerindeki aynı veya farklı işlemleri gören makinelere taşınmak zorunda kalabilir. Bu 
karmaşıklığın sebebi fonksiyonel yerleşim düzenidir. Bu düzende; aynı veya bir birine çok 
benzer olan işlemleri gören makinelerin atölyenin belirli yerlerinde toplandığı görülür. 
Örneğin, torna tezgahları, frezeler, matkaplar farklı yerlerde toplu halde bulunur. Bu şekildeki 
bir iş atölyesinde; üretilecek parçaların makineler arasındaki taşıma mesafeleri artar, üretimi 
yapan işçilerin sorumluluk sahaları birbirine karışır ve makine kullanım oranları azalır. İşçi, 
zamanının çoğunu, parçanın üretimi için uygun makine ve aletleri aramakla geçirir (Ülker ve 
Başaran, 2008). 

Hücre, benzer hammaddelerden, parçalardan veya ürünlerden meydana gelen aile ya da aileler 

üzerinde çoklu ve ardışık işlemlerin yapıldığı birbirine yakın konumlandırılmış iş 
istasyonlarının oluşturduğu bir grup şeklinde tanımlanmaktadır. İmalat hücresi ise, ürünleri 
oluşturan malzemeler üzerinde fiziki işlem ve dönüşümün uygulandığı hücredir (Hyer ve 
Wemmerlöv, 2002, s.18).  

Hücresel üretimin amacı, parçalar arasındaki benzerlikten yararlanarak üretimde etkinliğe 
ulaşmaktır. Başka bir ifade ile daha az sürede, daha az maliyetle ve daha iyi nitelikte daha çok 
çıktı elde edebilmektir. Bir hücresel üretim sisteminde hücre; parça ailelerinden ve makine 
gruplarından oluşmaktadır. Parçaların diğer hücrelerle minimum ilişki ile işlendiği hücreler 
elde edilmeye çalışılmaktadır (Adil, vd., 1996, s.1361). 

Üretim makinelerinin sayısı, tipleri ve kapasiteleri ile üretilen parçaların sayısı, tipleri ve her 
parça için üretim rota planları bilindiğinde makineler ve onlarla ilişkili parçalar hücreler 
oluşturmak için birlikte gruplandırılabilmektedir. Hücre oluşturma için öncelikle parçaların ve 
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makinelerin sayıları belirlenmektedir. Daha sonra ise parça aileleri ile makine hücreleri 
belirlenmekte ve parça aileleri işlenecekleri makine hücresine atanmaktadır. Hücre 
oluşturmada, parça ailelerinin belirlenmesi, makine hücrelerinin belirlenmesi, hücrelerin 
ailelere atanması ya da ailelerin hücrelere atanması gibi birbirleriyle ilişkili kararlar 
verilmektedir (Selim, vd., 1998, s.4). 

Literatür incelendiğinde esneklikle ilgili çok çeşitli tanımların yapıldığı görülmektedir. Bu 
tanımların hepsinde ortak olan taraf, esnekliğin üretim sistemiyle ilgili önemli bir 
karakteristik olmasıdır. Esnekliğin anlamı bir sistemin, yüksek üretim hızlarında bile üretim 
çeşitliliği sağlayabilmesi, üretim hatlarında kolay değişiklik yapılabilmesi ve sistemin her 

türlü değişikliğe uyum sağlayabilmesiyle ilgili bir kavramdır (Gupta, D.,1993). Esneklik 
terimi, genel olarak müşteri gereksinimlerine uyum kabiliyetiyle istenen teslim süresi 
arasındaki bağlantı olarak görülebilir. 

Esneklik işletme bazında ele alındığında ise, hareket (action) esnekliği ve durum (state) 
esnekliği olarak ikiye ayrılabilir (Chung, C., I.Chen, 1990). Bu iki tür esneklik için, sırasıyla, 
"dinamik esneklik" ve "statik esneklik" terimleri de kullanılmaktadır (Vesey, J.T.,1991) 

Hareket esnekliği, firmanın, değişen piyasa koşullarına karşılık verebilmesi için yeni 
atılımlarda bulunabilme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Durum esnekliği ise, piyasa şartları 
değiştiği halde verimli şekilde üretim yapmaya devam edebilme yetisidir. 

Esnekliğin iki önemli görünümü şöyle özetlenebilir: 

Esneklik yapıyla bağlantılıdır veya sistemi belirli bir aralıkla ürün türlerini genişletmeye 
adapte etmektir. 

Esneklik ürün özellikleri ile bağlantılıdır veya ürün özellikleri ya da ürün türlerini genişletme 
konusunda sistemin değişikliklere uyumlandırılmasıdır (Kazan, 1994). 

Bahsi geçen üretim sistemlerinden herhangi birinin seçimi, her şeyden önce, örgütsel sistemi 
ve donanım yerleşimini etkiler. 

Başka bir deyişle, hangi üretim türüne göre üretim yapılacaksa, o üretim türüne uygun bir 
örgütleme ve yerleşim düzeni gerekir.  

Üretim sistemlerinden en verimli bir şekilde yararlanmak adına bir üretim türünden daha çok, 
çağdaş bir üretim yaklaşımı veya anlayışı olan bazı tür üretim sistemlerinde grup teknolojisi 
ve buna bağlı olarak hücresel üretim anlayışından yararlanılmaktadır.   

3. HÜCRESEL İMALATIN UYGULANMASI 

Hücresel imalatta uygulamaya geçilirken en büyük sorun tüm üretim sistemini hücrelere 
bölmektir. Çözülmesi gereken diğer konular kavramsal olarak ikiye ayrılabilir. Birincisi 

makine ve ekipmanların yerleşimi, malzeme akışını ilgilendiren donanımsal konular, ikincisi 
ise çalışanların eğitimi ve şirket kültüründe yapılacak değişiklikler gibi yönetimsel konulardır. 
Donanımsal konular tasarım ve yatırım sorunudur. Çünkü tüm atölye ortamı yeniden 
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düzenlenecek, bazılarında modifikasyon yapılacak veya yerleri değiştirilecektir. Bazı 
uygulamalarda yeni makine ve ekipman temin edilmesi de gerekebilir veya gerekliliğin 
dışında böyle bir yönetimsel karar verilebilir. Yönetimsel konular ise daha fazla zaman ve 

üzerinde uğraş gerektiren konulardır. Operatörlerin yeniden eğitilmesi, operatörlere yeni işler 
verilmesi veya işlerin yeniden tanımlanması gerekebilir. Hücrelere atanmış olan operatörler 
ideal olarak hücredeki tüm işleri bilir olması gerekir (insanlı imalat hücrelerinde). Bu da 
operatörlerin önceki duruma göre çok işlevli olmaları demektir. Önceki durumda freze 
operatörü sadece kendi istasyonuna gelen parçaların freze operasyonundan sorumludur. 
Ancak hücre içindeki operatörler örneğin aynı anda hem freze hem de tornalama 
operasyonundan sorumlu olabilirler. Hatta çoğu durumda hücrede üretilen tüm parçaların 
kalitesinden sorumlu olabilirler. Diğer taraftan yönetim kademesinde bulunan yöneticilerin iş 
tanımlarında değişikler olması kaçınılmazdır. Hücreleri kendi kendine yönetilir olması istenen 
bir durumdur. Bu durumda yöneticiler rutin olan yönetimsel faaliyetlerden uzaklaşarak daha 
çok denetleyici ve destekleyici bir rol üstlenmelidirler (Atamtürk, 2009). 

 

Wemmerlov ve Hyer tarafından A.B.D. işletmelerinde yapılan istatistiksel bir çalışmada tespit 
edilen, hücresel imalat uygulamasına geçişte karşılaşılan en büyük zorluklar aşağıda 
sıralanmıştır (Wemmerlov ve Hyer, 1989: 1512): 

1) İnsan ilişkili 

a) Operatör direnci 

b) Ustabaşı/kısım amiri direnci 

c) Yönetim direnci 

d) Takım çalışması yeteneği eksikliği 
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2) Ekipman ilişkili 

a) Makine arızaları 

b) Özel takım/avadanlık gereksinimi 

3) Operasyon ilişkili 

a) Yükleme ve işgücü dengeleme 

b) Kapasite dengesizliği 

c) Hücre çizelgeleme 

d) Basit akışlara ulaşma 

Hücresel imalat uygulayan işletmelerin edindiği tecrübelere göre uygulamada dikkate 

alınması gereken en önemli faktörler aşağıdaki gibidir: 

1) Hücre tasarımı 

a) İmalat hücrelerinin planlanmasında grup teknolojisi analizi temeldir. 

b) Ürün ömür çevrimi dikkate alınmalı.  

c) Hücre içinde karışık akışlardan kaçınılmalı. 

d) Mastarlama ihmal edilmemeli 

e) Hücre içindeki ekipman ve metotlar hızlı bir şekilde yenilenmeli. 

f) Yeni bir tesis tasarımı yapmak daha kolaydır. 

g) Hücrelerin yeniden tasarlanması için birden fazla iterasyon planlanmalı. 

2) Çalışan katılımı 

a) Yönetim desteği ile hücre gelişimi aktivitelerine operatörler de katılmalı. 

b) Birim sorumluları/ustabaşları ve üretim çalışanlarının erken aşamalarda katılımı 
sağlanmalı. 

c) Hücrelerin planlama aşamasında tüm üretim alanları kapsama alınmalıdır. 

d) Çalışanların kabul etmesi küçümsenmemeli. 

3) Eğitim 

a) Operatörler için eğitim sağlanmalı, böylelikle hücre içindeki tüm makineleri 

kullanabilirler. 

b) Hücre sorumlularının eğitimi hücrelere atanmadan önce tamamlanmalı. 

4) Uygulama süreci 

a) Bir pilot hücreyle çalışmaya başlanmalı. 

b) Bunun için basit ve başarılı olunma potansiyeli yüksek olan hücre kullanılmalı. 
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c) Uygulama yapılan hücre temin edilen ürün için tek kaynak olmamalı. 

d) İnsansız hücreler için en yetenekli çalışanlar seçilmeli. 

e) Şüphe olduğu durumlarda hücreyi devreye almayın. 

Grup Teknolojisinin Avantajları 

 İş akışını basitleştirir. 
 Taşıma miktarları azdır. 
 Üretim içi stoklar azdır. 
 Toplam üretim zamanı kısadır.  
 Makine hazırlık zamanı düşüktür.  
 Üretim kalitesi yüksektir. 
 Fabrika kullanım alanını azaltır.  
 Maliyet tahminlerini kolaylaştırır.  

Grup Teknolojisinin Dezavantajları 

 Bazı üretim araçlarından birden fazla sayıda bulundurulması gerekebilir bu da atölye 
tipi üretime kıyasla daha fazla sabit yatırımı gerektirir. 

 Tezgah kapasite kullanım oranının düşmesine ve tezgah kullanım sürelerinin 
azalmasına neden olur. 

 Tezgahların makine hücreleri veya gruplar halinde yeniden düzenlenmesinde büyük 
masraflara girilebilir. 
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Mobilya üretiminde ürün bileşenlerinin temel şeması (Ciritoğulu, 2009). 

Mobilya üretiminde; yüzeyi kaplanmamış levhalar, yüzeyi kaplanmış levhalar, düz hatlı masif 
malzemeler, eğmeçli masif malzemeler, silindirik kesitli masif malzemeler kullanılmaktadır. 
Bu mobilyaların üretimi için kullanılacak her bir parçanın temel üretim şeması verilmiştir. 
Verilen işlem numaralarına göre parçalar sırasıyla işlem görürler. Bazı üretim hatlarında biten 
ürünler diğer bir hat için iş parçası olarak üretime dahil edilebilir. Geleneksel üretimse işlem 
sırasına göre makineler yerleştirilirken hücresel üretimde ise aynı işlem görecek benzer iş 
parçaları gruplandırarak bir araya getirilmektedir. Üretim hattında işlem görmeyecek 
parçaların o hücreye gitmesine gerek kalmaz.  
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Geleneksel ve Hücresel İş Atölyesi Ortamında Hücrelerin Oluşması  

 

 

 

 

 

Geleneksel üretimde işlem görecek mobilya parçaları ilk işlem görecek olan şerit testere 
makinesinin yanına getirilerek işleme başlanır. Daha sonra sırasıyla planya makinesinde, 
kalınlık makinesinde işlem görerek prizmatik bir hale getirilirler. İşlem sırasına ve yapılacak 
işe göre freze makinesine gönderilebilir ya da zımpara makinesine gönderilir. Şerit testerede 
işlem görecek parçalar uzun ise daire tepsi testere makinesine işlem için gönderilir. Sonra 
malzemeye göre bantlama makinesine gönderilir. Malzeme masif ise masifleme makinesine 

gönderilir. Masiflemeden sonra sıcak pres makinesine işlem için gönderilir. Panel bir 

malzeme işleniyorsa saire tepsi testere makinesinden sonra çoklu delik makinesine de 
gönderilebilir. Mobilya üretiminde geleneksel üretim sistemi kısa bu şekilde ifade edilebilir. 

Hücresel üretimde; işlem görecek mobilya parçaları şerit testere makinesi, planya makinesi, 
kalınlık makinesi, delik makinesi, freze makinesi, daire tepsi testere makinesi bir araya 
getirilerek bir hücre oluşturulur. Hücre 1 diye adlandırılabilir. 2. Hücre oluşumunda ise daire 
tepsi testere makinesi, bantlama makinesi, çoklu delik makinesi bir araya getirilerek işlem 
görecek mobilya parçasının bu hücre de işlem görmesi sağlanır. 3. Hücre; delik makinesi, 
zımpara makinesi, daire tepsi testere makinesi, masifleme makinesi ve presleme ünitesinden 
oluşmaktadır. 

ŞTM    Şer t testere mak nes   BM    Bantlama mak nes  

PM       Planya mak nes   MM   Mas fleme mak nes  

KM      Kalınlık mak nes   ZM    Zımparalama mak nes  

FM       Freze mak nes   PÜ     Presleme ün tes  

DM      Del k mak nes   ÇDM  Çoklu del k mak nes  

DTTM  Da re teps  testere mak nes  
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Geleneksel ve Hücresel İş Atölyesi Ortamında Hücrelerin Oluşması (Heragu, 1997).  

 
Hücresel Üretim Modeli 

Hücresel Üretimin Avantajları 
 

 Hazırlık zamanlarının azalması.  
 Süreç içi envanterlerin azalması. 
 Malzeme taşımada kolaylık. 

 Geçiş zamanlarının azalması. 
 Çalışma alanlarının verimli kullanılması. 
 Üretim kalitesi yüksektir.  
 Üretim maliyeti azalır. 
 Kapasite planlama, malzeme planlaması ve kontrollerin basitleştirilmesi.  
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Hücresel Üretimin Dezavantajları 
 

 Atölye tarzı üretim sisteminin sağladığı esneklik düzeyinin her zaman sağlanamaması. 
 Hücrelerin yaşam sürelerinin, talebe ve bir takım değişimlere bağlı olması.  
 Tezgahların makine hücreleri veya gruplar halinde yeniden düzenlenmesinde büyük 

masraflara girilebilir. 

 Makine sayılarındaki artış ve hücre dışı elemanlarının elenmesi ile makine 
kullanımının azalması (Ülker ve Başaran, 2008). 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Hücresel üretim grup teknolojisinin bir uygulaması olarak ortaya çıkmıştır. Ürün tasarımında 
ve talepteki değişikliklere cevap vermek için genellikle üretim sistemlerinin yeniden 

yapılandırılması gereken günümüzün üretim gereksinimlerini karşılamak için bir ortam sağlar. 
Hücresel üretim, basitleştirilmiş malzeme akışları, daha hızlı iş hacmi, azaltılmış kurulum 
süreleri, azaltılmış envanter, atölye zemininde daha iyi kontrol ve daha düşük hurda 
oranlarının avantajlarını sunmaktadır (Yozgat ve Atmaca, 2018). 

 
Bir iş atölyesi imalat ortamını hücresel imalat ortamına dönüştürmek; verimli çalışma zamanının 
artırılarak maliyetlerin düşürülmesi başta olmak üzere, işletmelere önemli düzeyde faydalar sağlar 
(Ülker ve Başaran, 2008). 
 

Geleneksel üretimde atölye tarzı üretimlerde pek esnek bir yapı mevcut olduğu görülmektedir. 
Tezgahların ve makinelerin yeniden düzenlenmesi büyük maliyetler getirmektedir. 
 

Mobilya üretiminde geleneksel üretim yerine hücresel üretime geçilmesi durumunda; parça 
başı hazırlık zamanlarının azalması sonucunda zaman daha etkili verimli bir şekilde 
kullanılabilir. 
Süreç içi envanterlerin azalması kontrolü kolaylaştıracak ve karmaşıklığı ortadan 
kaldırabilecektir. Malzeme taşımada kolaylık sağlayacağı için zamandan tasarruf, iş gücü ve 
taşıma hatlarına ya da araçlarına ihtiyaç azalacaktır. 
 

Çalışma alanları ve makineler daha etki, verimli ve amaca uygun kullanılabilecektir, parça 
başına işlem daha kaliteli olabilecektir. Bu durumda üretilen mobilyanın kalitesini artıcı etki 
yapmaya katkı sağlayacaktır. Mobilya üretim hattı planlama, malzeme planlama ve stok 
kontrolünün daha kolay ve sağlıklı yapılması sağlamakta yardımcı olur. 
 

Geleceğin mobilya üretim tesislerin hücresel üretime geçiş yapması her yönden daha avantajlı 
olacağı, kaliteyi artıracağı, hızlı ve talebe göre değişken ürünlere göre düzenlenebileceği 
hücresel üretim sistemlerinin mobilya ve ağaçişeri endüstri alanlarında kullanılarak başta ülke 
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ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisine ve rekabet etme gücünü artıracağı 
değerlendirilmektir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada denektaşı olarak belirlenen bir yol-kavşak ağı için basit bir sezgisel bir yaklaşım 
ile trafik sinyal sürelerinin eniyileme işlemleri üzerinde durulmuştur. Bir benzetim programı 
ile sezgisel yaklaşım entegre edilerek birbiriyle haberleşen akıllı bir yol ağı modellemesi 
yapılmıştır. Bu model kullanılarak denektaşı yoldaki sinyal sürelerinin eniyilemesi 
yapılmıştır. Sezgisel yaklaşım ile belirlenen trafik sinyal süreleri ve sabit/standart trafik sinyal 

sürelerinin seyahat sürelerine olan etkisi geliştirilen benzetim ortamında incelenmiştir.  

Geliştirilen benzetim ortamı sayesinde modellenen ağ üzerinde gerçeğe yakın trafik akışı 
görsel olarak da analiz edilmektedir. Üzerinde çalışılan yol ağı için başlangıç-bitiş noktalarına 
göre çalışma öncesi seyahat süreleri ve sezgisel algoritma ile belirlenen sinyal süreleri ile 

seyahat sürelerinin karşılaştırmaları yapılmıştır. Benzetim ortamında ortak olarak belirlenen 
bir an için her iki trafik durumu karşılaştırması görsel olarak da sunulmuştur. Çalışma 
sonucunda elde edilen verilere göre, sezgisel yaklaşım ile trafik seyahat sürelerinin 

eniyilemesinin yapılabileceği ve trafikte geçirilen sürenin azaltılabileceği gösterilmiştir. 

Anahtar kelimeler: SUMO, Diferansiyel Gelişim Algoritması, Allsop ve Charlesworths Yol 
Ağı, Trafik Sinyalleri, Trafik Benzetimi.   

ABSTRACT 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1149



In this study optimization processes of traffic signal times for a predetermined benchmark 

road-intersection network are emphasized using a simple heuristic approach. An intelligent 

road network modeling that communicates with each other has been made by integrating a 

heuristic approach with a simulation program. By using this model, the signal durations on the 

network were optimized. The effect of the traffic signal durations determined by the heuristic 

approach and the fixed/standard traffic signal durations on the travel times were examined in 

the developed simulation environment. 

On the network, real-like traffic flow can also be analyzed visually thanks to the developer 

simulation environment. For the road network studied, the travel times between start and end 

points according to  points the signal durations before and after the heuristic optimization 

were compared. Visually, both traffic situation comparisons are presented for a jointly pre 

determined moment in the simulation environment. According to the data obtained as a result 

of the study, it has been shown that traffic travel times can be optimized and the time spent in 

traffic can be reduced with the proposed heuristic approach. 

Keywords: SUMO, Differential Evolution Algorithm, Allsop and Charlesworths Road 

Network, Traffic Signals, Traffic Simulation. 

GĠRĠġ 

Günlük yaşantımızda okula, işe veya herhangi bir yere gitmek için kullandığımız trafik rutin 

işlemlerimiz arasındadır. Ulaşım süresinin uzaması insanlar üzerinde olumsuz etkiye sebep 
olduğu (stres, öfke vb.) yapılan araştırmalar ve çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Sosyal hayatı ve 
kaliteli yaşamı bu kadar etkileyen bir faktör olan seyahat süresi kavramı çözülmesi gereken 
sorunlar arasına girmiştir. Bu karmaşık yapı içeresinde bulunan trafik ışıklarının seyahat 
sürelerinde etkin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Trafik ışıklarının akıllı sistemlere 
dönüştürülmesi bu noktada önemlidir.  

Gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde dinamik bir yapıdan uzak olan önceden belirlenmiş 
sabit süreli ışıklar kullanılmaktadır. Trafik yoğunluğundan bağımsız olarak yetkili birimlerin 
istatistiksel olarak elle ayarlamayla ışık sürelerini belirlemektedir. Trafik polisleri gibi ikinci 

veya üçüncü etmenler ile sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak canlı etmenleri (örneğin 
trafik polisleri) kullanmak her trafik ortamı için mümkün değildir. 

Seyahat sürelerinin insan hayatında bu denli önemli olmasıyla birlikte yetkililerin ana amacı 
bu süreyi en aza indirmek olmuştur. İlk yol şerit sayılarını arttırarak veya yolları genişleterek 
trafik sorunları çözülmeye çalışılmıştır. Ancak yolları genişletmek ve iyileştirmek oldukça 
maliyetli ve yüksek iş gücü gerektirdiğinden farklı çözümler bulmak gerekir. Bu bağlamda 

trafik ışıklarının akıllı sistemlere dönüştürülmesi üzerinde durulmuştur. Trafik ışıklarının 
akıllı denetleçlere dönüştürülmesi üzerine birçok araştırma ve çalışma yapılmıştır. Problemi 
çözmek için çeşitli yöntemler ve algoritmalar kullanan araştırmalar trafik seyahat sürelerinde 
akıllı trafik ışıklarının, statik olarak süreleri belirlenen trafik ışıklarına göre daha iyi sonuçlar 
verdiği sonucuna varmışlardır. 
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Çalışmaların ana amacı seyahat sürelerini azaltmak için trafik ışık sürelerinin en iyi şekilde 
belirlemek de alternatif çözümdür. Dinamik akıllı trafik ışıklarının kullanımı geliştirmesi 
kolay ve maliyet bakımından elverişli olması nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekmiştir ve 
çalışmalar daha çok bu yönde ilerlemiştir. Aşağıda bu çalışma ile ilgili literatür çalışmaları 
özetlenmiştir. 

Başkan ve arkadaşları [1]’de trafik seyahat maliyetlerinin azaltılması için TRACOM adı 
verilen bir optimizasyon yöntemi ile Allsop ve Charlesworths denektaşı yol ağı üzerinde 
trafik ışıklarının sürelerinin belirlenmesi üzerine çalışmıştır. Yüksek ve alçak seviye olmak 

üzere 2 aşamalı bir dengeleme sistemi kullanan yazarlar DE algoritmasının trafik ışıkları 
optimizasyonu ve seyahat süresinden kazanç için olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. 

Bir başka çalışma olan [2]’de ise Karakuzu ve Demirci akıllı trafik ışıklarını denetleyen 4 
yönlü bir kavşak üzerinde bulanık denetleç yardımıyla uyarlanır yeşil ışık ile trafik akışı 
iyileştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada benzetimsel olarak bulanık sistemler ve dinamik 
olmayan sistemler arasında fark gözlemlenmiş ve akıllı sistemlerin statik sistemlere göre daha 
iyi seyahat süreleri verdiği gözlemlenmiştir. 

Trafik ışıklarının optimizasyonu üzerinde çalışılan [3]’te ise SUMO trafik benzetim programı 
ile bulanık denetleçli trafik ışıkları kullanarak Bilecik ili özelinde farklı trafik senaryolarında 
(yoğun, az yoğun, tenha ve normal) dinamik olmayan trafik ışıklarına oranla daha iyi 
sonuçların elde edildiği bildirilmiştir. SUMO programının, belirlenen algoritmalar ve 

yöntemler için senaryoların uygulanabilirliği açısından elverişli olduğu anlatılmıştır. 
Çalışmayla birlikte belirlenen 4 farklı trafik senaryosunun görsel olarak karşılaştırması 
yapılmış ve akıllı trafik ışıklarının eniyileme çalışması yapılmıştır.  

SUMO [4] trafik benzetim programı olmakla birlikte açık kaynak kodlu olması sebebiyle 
bilimsel makalelerde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Yol ağlarının benzetiminin 
yapılabileceği ve farklı trafik senaryolarının kolayca entegre edilebileceği uygun bir 

programdır. Trafik ışıklarına anlık olarak belirli ek modüller ve yazılımlar ile etki edebileceği 
için SUMO programı bu çalışma için ana platform olarak kullanılmaktadır. 

DE algoritması [5] sürü (popülasyon) mantığı ile operatörleri bakımından genetik algoritmaya 
dayanan bir gelişim algoritmasıdır. DE algoritması kodlanabilirliği ve uygulanabilirliği 
yönüyle diğer sezgisel algoritmalarının önüne geçmektedir. 

Trafik ışık sürelerinin belirlenmesinde farklı yöntemlerin kullanılmasına [6]’da pekiştirme 
algoritması araçların bekleme sürelerini öğrenerek daha iyi yeşil ışık sürelerinin bulunması 
örnek gösterilmiştir. Trafik optimizasyonlarında kullanılan sezgisel algoritmalara örnek olarak 
[7] verilebilir. Bu çalışmada genetik algoritma trafik ışığı döngülerinde optimizasyon yöntemi 
olarak kullanılmıştır. 

Coşkun ve arkadaşları [8]’de trafik ışığı optimizasyonu için pekiştirmeli derin öğrenme 
kullanarak bu sorunu çözmeyi amaçlamıştır. Tajalli ve arkadaşları ise bu problemin çözümü 
için [9]’da araçların hızlarını düzenlemeyi amaçlamışlardır. Yazarlar trafik ışıklarının bir yol 
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ağı üzerindeki otomatikleştirilmiş ve birbirine bağlı araçların verilerini bir altyapı kullanarak 
trafik ışıklarına iletmişlerdir. Problem doğrusal olmayan bir denklem ile çözüldükten sonra 
araçlara gönderilen hız verilerini araçların kabul etmesiyle trafik seyahat süresi ve bekleme 
sürelerini optimize etmeyi amaçlamışlardır. Çalışma olumlu şekilde sonuçlanarak seyahat 

sürelerini azaltarak optimize işleminin etkinliği gösterilmiştir.  

Farklı yöntem ve algoritmaların kullanıldığı problem için [10]’da Gershenson ve arkadaşları 
iki farklı yöntemi karşılaştırmışlardır. Statik bir optimizasyon yöntemi olan “Yeşil Dalga” 
yöntemi ve “Adaptive Self‐Organizing” yöntemini kullanmışlardır. Bu iki yöntemi ayrı ayrı 
belirlenen ağ üzerine uygulayarak yöntemin daha iyi sonuç verdiğini, gerçek dünyada 
uygulanabilecek bir yöntem olduğunu belirtmektedirler.  

[11]’de parçacık sürü algoritmasının, trafik ışıklarının optimizasyonu işlemlerine yer 

verilmiştir. Yazarlar PSO kullanarak SUMO programı ile simülasyon gerçekleştirerek trafik 
sürelerini optimize etmeyi amaçlamışlardır. Arjantin ve İspanya’da belirlenen şehirler için 
trafik optimizasyon işlemini gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonunda, hedeflerine ulaşan araç 
sayılarında ve seyahat süresinde iyileştirme elde etmişlerdir. 

Abushehab ve arkadaşları ise [12]’de genetik algoritma ve PSO algoritmasını kullanarak 

SUMO programında simülasyon bazlı trafik optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bir yol ağı 
üzerinde bulunan 13 adet trafik ışığı için optimizasyonu gerçekleştiren yazarlar seyahat 
süresinden kazanç elde etmişlerdir. 

İncelenen tüm çalışmalardan yola çıkarak, seyahat sürelerine etkisi bakımından trafik 
ışıklarının optimizasyonu önemli derecede yol ağında bulunun tüm birimler için fayda 
sağlamaktadır. Yukarıda bahsedilen çalışmada farklı yol ağlarında yapılsa da optimizasyon 

yöntemlerinin yol problemlerinin hepsinde hayat kalitesini ciddi derecede arttıracak 
gelişmelere olanak sağladığı görülmektedir. 

Bu çalışmada, denektaşı olarak belirlenen Allsop ve Charlesworth [13] yol ağı için basit bir 

sezgisel yaklaşım ile seyahat süresinin en aza indirmek amaçlanmaktadır. Belirlenen yol ağı 
SUMO benzetim programı ile modellenmiştir.  Bu yol ağında 6 farklı kavşak ve bu 
kavşaklarda bulunan 6 trafik ışığı için benzetim gerçekleştirilmiştir. SUMO ve sezgisel 
yaklaşım entegre edilerek gerçek dünya için en tutarlı veriler elde edilmiştir. Sabit süreli trafik 

ışıkları ile çalışma sonrası elde edilen optimize ışık süreli yol ağı sistemi karşılaştırması 
yapılmıştır. 

SUMO ĠLE ALLSOP VE CHARLESWORTH YOL AĞI BENZETĠMĠ 

Yol Ağının GerçekleĢtirilmesi 

SUMO benzetim programı büyük ölçekli yol ağlarının modellemesinin yanı sıra belirli küçük 
kavşak veya yol alanlarının benzetimi için de oldukça kolaylık sağlamaktadır. XML 
dosyalarını kullanan SUMO tüm yol ağlarının belirli 3 ana XML dosyalarının birleşimi ile bir 

simülasyon ortamını sağlamaktadır.  
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ġekil 1. SUMO’da oluşturulmuş Allsop ve Charlesworth yol ağı 

Allsop ve Charlesworth yol ağı 6 ana kavşaktan oluşmakla birlikte giriş ve çıkış noktaları 
olarak tanımlanan toplam 7 giriş-çıkış noktasından oluşmaktadır. Şekil-1’de SUMO 
platformunda oluşturulmuş bu yol ağının görseli verilmiştir A’dan başlayan ve G harfine 
kadar giden isimlendirme o yol için başlangıç ve bitiş noktalarını göstermektedir. 1 ile 
başlayıp 6’ya giden numaralandırma ise kavşakları göstermektedir. Örneğin A yolundan 
sürüşüne başlayan bir araç bitiş noktasına ilgili 1-6-5 kavşaklarından geçerek ulaşabilir. Şekil-
1’de gösterilen numaralandırılmış oklar ise yol için araçların hangi yönlerde ilerleyebileceğini 
ve şerit sayısını göstermektedir. Örnek olarak C noktası için 20 numaralı ok sadece bu 
noktadan çıkış olduğunu ve C noktasına giriş yapılamayacağını belirtmektedir. 
Trafik IĢıklarının Faz Düzenlemeleri 

Trafik ışıkları ve yol yapısı [1]’de anlatıldığı üzere 1-2-3 ve 6 kavşakları için 2, 4 ve 5. 
kavşaklar ise 3 fazdan oluşan trafik ışığı kullanılmıştır. Şekil 2’de ise örnek olarak 6 numaralı 
kavşak için trafik ışıklarının yollara etkisi gösterilmiştir.  

 

ġekil 2. SUMO yol bağlantıları 

Trafik ışıklarının faz süreleri Tablo 1’de verildiği üzere; 2 ve 3 fazdan oluşan her kavşak için 
hangi durumlarda hangi numaralı yollar için yeşil ışık verildiği belirtilmektedir. Tabloya göre 
örnek olarak 1 numaralı kavşakta ilk fazda 1 ve 16 numaralı yollar için yeşil ışık verilmekte 
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olup ikinci fazda ise 1,2 ve 19 numaralı yollar için yeşil ışık verilmektedir. Yine aynı şekilde 
6 numaralı kavşak için ilk durumda 7 ve 18 numaralı yollara yeşil ışık verilmekte olup ikinci 
fazda sadece 22 yoluna yeşil ışık verilmektedir. 3 numaralı kavşak için ise ilk fazda 20 
numaralı yol için yeşil ışık verilmekte ve ikinci fazda sade 4 ve 14 numaralı yollar için yeşil 
ışık uygulanmaktadır. 

Tablo 1. Trafik ışıkları ve faz tanımlamaları 

               KAVġAK 
FAZ 1 2 3 4 5 6 

Durum 1 1, 16 3,15 20 5,11,12 8,9 7,18 

Durum 2 1,2,19 23 4,14 10,12 8,17 22 

Durum 3 - - - 5,6,13 21 - 

 

Tablo 2’de ise 3 fazdan ve 6 trafik ışığı için gerçekleştirilecek olan benzetim için yeşil ışık 
süreleri verilmiştir. Tabloya göre örnek olarak 1 numaralı kavşak için ilk fazda 30 saniye yeşil 
ışık yanmakta ve 2. fazda ise yine 20 saniye yeşil yanmaktadır. 4 ve 5 numaralı kavşaklar için 
3 fazdan oluştuğundan dolayı Yeşil-3 süresi belirtilmiştir. Dinamik olmayan bir trafik ışığında 
C(s) ile belirtilen çevrim süresi tüm yeşil sürelerinin toplamına denk gelmektedir. Örnek 
olarak 5 numaralı trafik ışığı için 3 fazlı yeşil ışık süreleri 20, 40, 50 saniyedir. 

Tablo 2. Örnek trafik ışık süreleri 

IĢık Süresi C(s) Trafik IĢığı Numarası (i) YeĢil-1 YeĢil-2 YeĢil-3 

50 1 30 20 - 

70 2 20 50 - 

80 3 30 50 - 

120 4 40 40 40 

110 5 20 40 50 

70 6 30 40 - 

 

Tablo 1 ve Tablo 2’ye göre; 3 numaralı kavşak için 20 numaralı yola 30 saniye yeşil ışık 
süresi verilirken, 4 numaralı kavşak 5,11 ve 12 numaralı yollar için ilk fazda 40 saniye yeşil 
ışık süresi verilmektedir. Bir yöndeki yeşil ve kırmızı sürelerin toplamı ise C(s)’ dir. 

YÖNTEM 

Bu bölümde çalışmada kullanılan DE algoritması bazlı basit sezgisel yaklaşım 
anlatılmaktadır. Doğrusal olmayan problemlerin çözümünde kullanılan DE algoritmasının 
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işleyişi trafik ışıklarının en iyi süresinin bulunmasında yardımcı olacaktır. Kullanılan değer 
fonksiyonu, trafik ışıklarının dengelenme işlemi ve diğer işlemler bu bölümde anlatılacaktır. 

Değer Fonksiyonu 

Değer fonksiyonu olarak en önemli hedef olan seyahat süresini azaltmak amacıyla başlangıç 
ve bitiş noktası arasındaki ortalama araç sürelerine göre bir değer elde etmek önem 
kazanmaktadır. Değer fonksiyonu araçların ortalama verilerini ele alarak T noktasından 
başlayan araçlar için (1) denklemi oluşturulmuştur. Her kavşak için ayrı ayrı aşağıdaki 
denklem yürütülmüştür ve bulanan J değerleri toplanarak değer fonksiyonunun değerine 

ulaşılmıştır.  

( ) (   )   
(    )

(    )         ( ) 

Denkleme göre i, T noktasından başlayıp araçların benzetimden çıkış yapabileceği tüm 
noktaları temsil etmektedir. T, başlangıç noktasını temsil etmektedir. J(T) ise T başlangıç 
noktasına göre değer fonksiyonunu bizlere belirtmektedir.  Örnek olarak A noktası için aynı 
işlemler yapılacak olursa A noktasından başlayan araçların çıkış yapacağı yerler olan (B, C, 
D..) varış noktalarına ulaşma süreleri o noktalara giden araç sayılar ile çarpılarak bulunan 
değerin toplam A noktasından çıkan araçlara bölünmesi ve bu sonuçların toplanması ile değer 
fonksiyonumuzun sonucuna ulaşabiliriz. 

Sürü GeliĢtirmesi 

DE algoritması için sürü oluştururken her adımda sürüyü ve değerleri yeni oluşturulan 
bireylere göre güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Bu aşamada tüm yeşil ışık süreleri birer 
birey olarak alarak güncelleme işlemlerini DE algoritması içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
Örnek olarak Tablo 2’de verilen Yeşil-1, Yeşi-2 ve Yeşil 3 değerleri bizim için tek tek bireyi 
ifade etmektedir. Bu aşamada 50 saniyelik yeşil ışık süresi ve 40 saniyelik ilk aşamada 
belirtilen yeşil ışık süreleri DE algoritmamız için bireyleri ifade etmektedir. Birey güncelleme 
işlemlerinde ise DE algoritmasının işlemleri kullanılmıştır. Bu işleme göre 2 fazlı kavşak 4,3 
fazlı kavşak sayısı 2 olduğundan toplamda tek boyuttan oluşan 14 birey üzerinden kendini 

geliştiren bir algoritma yapısı kullanılmıştır. Yeşil ışık sürelerine karşılık gelen tüm sürü 
bireyleri her adımda sınırlama ve limit işlemleri ile kontrol edilmiş olup tüm bireyler için 
güncelleme işlemi yapılmaktadır. 

Trafik IĢıklarının Dengeleme ĠĢlemleri 

Bu bölümde DE algoritmasında oluşturulan aday birey trafik ışıkları için belirlenen koşullara 
göre dengeleme işleminin adımları anlatılmıştır.  

Belirlenen trafik ağında, algoritmadan dönen aday ışık sürelerinin ilgili yollar için belirlenen 
limitleri aşmaması için her adımda kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada denklem 
(2)’de verilen sınırlamalar kullanılmıştır. 

< 20 
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> 25 
> 8  (2) 

<  
< <  

Denklemde verilen Q aday yeşil ışık süresi, Cmax toplam üst limit ışık süresi, Cmin toplam 

alt limit ışık süresi ve Qmin yeşil ışık alt süresi, Qmax yeşil ışık üst süresidir. Kısıtlamalarda 
sezgisel algoritmadan çıkan sonuçlar için algoritma kullanılmış olup her aşamada yeşil ışık 
süresi belirlenen oranlara göre eklenerek veya azaltılarak tekrar hesaplanmıştır. Bulunan 
değerler belirlenen sınırlamalar ile dengelendiğinde işlem durdurulmuştur. Örnek olarak 
sezgisel algoritma tarafından oluşturulan trafik ışık süreleri belirlenen limitlere göre faz 
özelinde tekrar orantılandığında alt limitten (Cmin) küçükse fazda bulunan tüm ışıklara belirli 
oranda süre ekleme işlemi yapılmaktadır. Üst limitte (Cmax) ise yeşil sürelerinden tüm fazlar 
için belirlenen süreler çıkartılarak dengeleme işlemi sağlanmıştır.  Bu çalışmada DE sezgiseli 
sürü oluşturulmadan işletilmiştir. Başlangıçta limitlere göre belirlenen Şekil-3’te bulunan tek 
boyutlu tüm bireyler için dengeleme işlemi uygulanmıştır. 

ġekil 3. Trafik ışıklarının dengelenme işlemleri 
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SUMO ve DE Algoritması 

Yapılan işlemlerin benzetim ortamında test edilerek gerçek dünyaya en uygun şekilde 
verilerin elde edilmesi için SUMO ve DE algoritmasının entegre edilebilmesi önemli 
noktalardan biridir. SUMO programı DE algoritmasının her iterasyon ve güncelleme 
adımlarında çalışmakla birlikte toplam araçların seyahat sürelerini XML dosyası şeklinde 
sonuç olarak dışarı aktarmaktadır. Python kodlaması ile bu sonuç işlemleri analiz edilerek DE 
algoritması içerisinde kullanılmıştır. Bireyler bazında güncelleme işlemleri 1000 iterasyon ile 
yaklaşık 3 gün sürmüştür. 

Bu çalışmada DE algoritması tüm değer fonksiyonlarının verilerini ve toplam seyahat 
sürelerini SUMO benzetim programından aldığı veriler ile hesaplamaktadır. Şekil 4’te DE 
algoritması ve SUMO’nun entegre çalışma prensibinin şematize edilmiş hali gösterilmiştir. 

 

ġekil 4. SUMO benzetim programı ve DE algoritması işleyiş şeması 

Bu çalışmada optimizasyon süresini kısa tutmak adına DE bir adet birey ile yani sürüsüz 
olarak işletilerek kullanılmıştır. DE’ nin işlemleri de yeşil ışık sürelerini içeren tek birey 
kullanılarak yapılmıştır. 
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ARAġTIRMA ve BULGULAR 

Önerilen Yöntemin Uygulanması 

Bu kısımda “Yöntem” bölümünde önerilen yöntemin gerçekleştirilme adımları ve elde edilen 
veriler anlatılmaktadır. 

İlk olarak DE algoritmasında kullanılmak üzere en doğru CR ve F parametrelerinin elde 

edilmesi için muhtelif deneyler yapılmıştır. Tablo-3’te belirlenen statik yeşil ışık sürelerine 
bağlı olarak başlatılan SUMO ortamına uyarlanmış yeşil ışık süreleri ve toplam döngü sayıları 
verilmiştir. Bu yeşil ışık sürelerine göre ve Tablo 4’te verilen araç sayıları ile 100 iterasyon 

DE sezgiseli koşturulmuştur.  

 

Tablo 3. DE’ nin CR ve F parametrelerini belirleme deneylerinde kullanılan başlangıç ışık 

süreleri 

Tablo-4’te B-V başlangıç-varış matrisine göre araçların hangi noktalardan başlayarak hangi 
noktalara kaç araç gittiğini verilmiştir. Örnek olarak A noktasından başlayarak D noktasına 
giden 10 adet araç bulunmaktadır. 
Tablo 4. DE’nin CR ve F parametrelerini belirleme deneylerinde kullanılan araç sayıları 

B-V A B D E F 

A 0 10 10 10 10 

C 10 10 10 10 10 

D 10 10 0 0 10 

E 10 10 0 0 10 

G 10 10 10 10 10 

Bu verilere göre DE algoritması uygulanmadan gerçekleştirilen benzetim sonucunda toplam 
ortalama seyahat süresi 63.25 dakika olarak belirlenmiştir. Tablo 5’te, Tablo-3 ve Tablo-4 

Toplam IĢık 
Süresi C(s) 

Trafik IĢığı Numarası (i) YeĢil-1 YeĢil-2 YeĢil-3 

100 1 50 50 - 

100 2 50 50 - 

100 3 50 50 - 

120 4 40 40 40 

120 5 40 40 40 

100 6 50 50 - 
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kullanılarak gerçekleştirilmiş benzetim sonucu verilmiştir. Tabloya göre örnek olarak A 
noktasından başlayan araçların ortalama varış süreleri 13.69 dakika olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 5. Başlangıç noktalarına göre araçların toplam ortalama varış süreleri 

 A C D E G 
Ortalama VarıĢ 
Süresi (Dakika) 

 
13.69 

 
13.97 

 
8.89 

 
11.03 

 
15.67 

Tablo-6’da kullanılan sezgisel yaklaşımın 100 iterasyon sonrasında Tablo-3 ve Tablo-4 

değerleri kullanılarak farklı CR ve F parametreleri ile koşturulan algoritma sonucu belirlenen 
yeşil ışık süreleri ile elde edilmiş toplam ortalama ulaşım süreleri verilmiştir. Optimizasyon 

öncesi 63.25 dakika olan toplam ortalama ulaşım süresinin tüm CR, F kombinasyonları için 
düştüğü gözlenmiştir. 
Tablo 6. DE Algoritmasını 100 iterasyon koşturulması sonucu bulunan toplam ulaşım süresi 

tablosu 

Örneğin CR = 0.85 ve F=0.80 DE parametreleri için sezgisel yaklaşımımız 43.05 dakikalık en 
iyi toplam araç varış süresi elde edilmiştir. Bu parametreler ile 199 iterasyon koşma sonunda 
elde edilen yeşil ışık süreleri Tablo-7’de verilmiştir. 

F                       

CR 

 

0.40 

 

0.50 

 

0.60 

 

0.70 

 

0.80 

 

0.90 

 

1.00 

0.70 49.92 48.19 46.14 45.97 47.41 45.14 47.55 

0.80 50.59 48.72 45.08 47.16 47.81 50.84 45.77 

0.85 51.97 46.87 52.09 53.5 43.05 44.12 45.82 

0.90 48.84 50.55 47.83 52.98 49.67 44.44 46.23 

0.95 52.61 50.08 51.05 50.98 44.84 47.62 52.83 

1.00 54.68 48.26 47.75 48.92 56.87 49.19 47.67 

Toplam IĢık Trafik IĢığı Numarası (i) YeĢil-1 YeĢil-2 YeĢil-3 
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Tablo 7. CR=0.85 F=0.80 ile bulunan yeşil ışık süreleri 

 

Tablo-8’de ise araçların bu koşma sonucunda toplam ortalama varış süresi değişimi 
verilmiştir. Örnek olarak A noktasından başlayan araçların çıkış noktalarına ulaşma süreleri 
ortalama olarak 9.78 dakika olarak bulunmuştur. C, D, E ve G noktaları içinde sırasıyla bu 
değerler tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. CR=0.85 F=0.80 verileri ile bulunan ortalama varış süreleri 

Şekil 5’te ise 100 iterasyon devam ettirilen algoritmanın eğitim seyri grafiği verilmiştir. 
Grafiğe göre seyahat süresi ortalaması 62.5 dakikadan daha yüksek bir değerden başlayarak 
100 iterasyon sonuna kadar istikrarlı bir şekilde düşmüştür. Koşturulan algoritma sonunda bu 
değer 43.05’e kadar gerilemiştir. 

ġekil 5. CR=0.85, F=0.8 parametreleri ile koşmada “Toplam Ortalama Seyahat Süresi” 
değişimi 

Bu deneysel verilere göre DE algoritmamız için uygun değerlerin CR için 0.85 ve F için ise 
0.80 olduğunu varsayabiliriz. [1]’de verilen Tablo 9’daki araç sayılarına göre DE 
algoritmamızın giriş verilerini güncelleyerek 1000 iterasyon ile optimizasyon sürecini 

Süresi C(s) 

32.130 1 14.01 18.12 - 
42.620 2 31.44 11.18 - 
29.350 3 21.35 8.00 - 
68.640 4 12.15 24.49 32.0 
92.670 5 22.28 44.79 25.60 
61.380 6 26.62 34.76 - 

 A C D E G 
Ortalama VarıĢ 
Süresi (Dakika) 9.780 10.110 5.439 7.430 10.299 
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işletilmiştir. Tablo 9’da araç giriş-çıkışına örnek olarak A noktasından başlayarak D noktasına 
giden 700 adet araç bulunmaktadır. 

Tablo 9. Denektaşı yol ağının optimizasyonunda kullanılan araç sayıları 

Tablo 3’te verilen ışık süreleri ile araçların başlangıç noktalarından hedeflerine ulaştıkları 
ortalama süreler Tablo 10’da verilmiştir. Yürütülen benzetim için tüm araçların toplam 
seyahat süresi 198.85 dakika olarak bulunmuştur. 

Tablo 10. Eniyileme öncesi araçların ortalama varış süreleri 

 

1000 iterasyon ile Tablo-3 ve Tablo-9 verileri kullanılarak ile koşturulan algoritma ile 198.85 
dakika olan toplam ortalama ulaşım süresi (CR= 0.85 ve F=0.80) 135.31 dakikaya 

düşürülmüştür. Algoritma ile yapılan optimizasyon sonucunda çıkan yeşil ışık süreleri Tablo-
11’de verilmiştir. 

Tablo 11. CR=0.85 F=0.80 parametreleri ile bulunan yeşil ışık süreleri 

 

Tablo 12’de ise 1000 iterasyon sonucu elde edilen ortalama varış süreleri verilmiştir. Toplam 
seyahat süresi 135,31 dakika olup yaklaşık %32’lik bir seyahat süresinden kazanç elde 
edilmiştir. 

O-D A B D E F 

A 0 250 700 30 200 

C 40 20 200 130 900 

D 400 250 0 0 100 

E 300 130 0 0 20 

G 550 450 170 60 20 

BaĢlama Noktası: A C D E G 
Ortalama VarıĢ Süresi 

(Dakika) 80.22 44.35 18.13 30.34 25.81 

Toplam IĢık Süresi 
C(s) 

Trafik IĢığı 
Numarası (i) YeĢil-1 YeĢil-2 YeĢil-3 

67.510 1 33.51 34.00 - 
71.880 2 48.82 23.06 - 
67.670 3 35.71 31.96 - 
114.810 4 40.00 34.81 40.00 
116.970 5 42.54 45.63 28.80 
67.560 6 46.07 21.49 - 
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Tablo 12. CR=0.85 F=0.80 Parametreleri ile Bulunan Ortalama Varış Süreleri 

 

A noktasından başlayan araçlar için %39.11, C noktasından başlayan araçlar için %31.18 
ortalama seyahat süresinden kazanç elde edilmiştir. D noktası için %19.24, E noktası için 
%42,84 ve G noktasından başlayan araçlar için %7.12 seyahat süresinden kazanç 
sağlanmıştır. 

Şekil 6’da algoritmanın çalışması süresince toplam ortalama seyahat süresinin değişim grafiği 
verilmiştir. Grafiğe göre 1000 iterasyon devam eden algoritma 198.85 dakika ile başlayan 
süre 135.31’e indirilmiştir. 

Şekil-6’da verilen optimizasyon seyrine göre göre 550 iterasyona kadar toplam seyahat süresi 
sürekli olarak düşerek trafik ışıkları için en uygun yeşil ışık süreleri her adımda 
güncellenmiştir. 500 iterasasyonun devamında güncelleme işlemi olmamıştır.  

ġekil 6. Önerilen yönteme göre eniyileme sürecinde maliyet değişimi 

SONUÇLAR  VE TARTIġMALAR 

Bu çalışmada tek boyutlu tek bireyden oluşan DE algoritmasıyla örnek bir trafik yol ağında 
trafik ışık sürelerinin eniyilemesi yapılmıştır. 

Eniyileme sürecinde yeşil ışık sürelerinin belirlenmesi DE’nin kullanıldığı tek boyutlu tek 
birey üzerinde DE’nin standart işlemlerinin kullanılmasıyla ve ışık süresi dengeleme 
işlemleriyle yapılmıştır. 

 A C D E G 

Ortalama VarıĢ 
Süresi (Dakika) 48.84 30.52 14.64 17.34 23.97 
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Yapılan eniyileme sürecinde DE ile SUMO trafik benzetim ortamı entegre edilmiştir. Süreç 
sonunda elde edilen verilere dayalı olarak Tablo-10 ve Tablo-12 için bir karşılaştırma yapacak 
olursak eniyileme öncesi toplam ortalama seyahat süresi 198.85 olarak bulunurken 
gerçekleştirilen eniyileme süreci ile bu süre 135.31 dakikaya inerek yaklaşık 63,54 dakikalık 
bir seyahat süresinden kazanç elde edilmiştir. Bu kazanç yüzdelik olarak %31.953’dür. 

 Tablo-10 ve Tablo-12’yi inceleyecek olursak, başlangıç noktalarında araçların ortalama 
sürelerinin ciddi şekilde düştüğünü görebiliriz. Örnek olarak A noktasından başlayan araçların 
ortalama varış süresi 80.22 dakika iken yeni bulunan trafik ışıklarına göre bu süre 48.84 
dakikaya düşerek %39.11’luk olumlu sonuç elde edilmiştir. Diğer tüm başlangıç noktalarına 
göre C, D, E ve G için seyahat sürelerinde sırasıyla %31.18, %19.24, %42.84 ve %7,12 
dakikalık kazanç elde edilmiştir. Bu çok ciddi bir orandır. Çalışmanın katkısını net olarak 
ortaya koymaktadır. Gelişen ülkelerin trafik potansiyelleri dikkate alındığında, %31,953’lük 
bir kazanç daha yoğun trafik ortamlarında veya daha tenha trafik akışlarında daha yüksek 
seviyelere çekilebilir. 

SUMO benzetim ortamı DE algoritmasının her adımında çalıştırıldığından gerçek trafik 
senaryolarını en iyi şekilde modellenmiştir. Tüm senaryolar ve tüm iterasyonlar gerçek trafik 
ortamına benzer SUMO benzetimi ortamında gerçekleştirilmiştir. Ancak trafik akışının ve 
araç sayılarının fazla olması durumlarından dolayı 1000 iterasyonlu DE algoritması 16,0 GB 
RAM, Intel (R) Core (TM) i7-4700H CPU @ 240 GHz ile çalışan Windows 10 yüklü 
bilgisayar ortamında 2.5 günde tamamlanmıştır.  

Çalışmada Allsop ve Charlesworth yol ağı için tüm bağlantı noktaları olan kavşaklara 
bağlanan her yol 250 metre olarak sabit tutulmuştur. Yol uzunluklarının ve araç kuyruklarını 
da dikkate alacak olursak 250 metre değeri için benzetim olumlu sonuç vermiştir. Bu değerin 
arttırılması veya azaltılması farklı senaryolar için farklılıklara yol açabilir. 

Çalışmanın devamında tek bireyli kullandığımız DE’nin çok bireyli sürülü normal hali ile 
elde edilecek sonuçların karşılaştırılmasının yapılması planlanmıştır. Trafik ışık süreleri 
atamaları stotastik yapılarak DE algoritması için farklı ve geliştirilebilir senaryolar üretilebilir. 
SUMO programına benzer programlar kullanılarak DE algoritmasını bu platformlar ile 
entegre yapılarak çalıştırılabilir. 
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ÖZET 

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüz Dünyasında yaşanan değişim ve gelişim 
günlük yaşamlarımızı etkilemekte olup bu durum bireylerin teknolojik araçlara ve 
uygulamalara ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Böylece pek çok teknolojik ürün günlük yaşamı 
kolaylaştıran yönleri ile hayatımıza entegre olmaktadır. Mobil teknolojilerin kullanıldığı 
alanlardan biri olan giyilebilir cihazlar bu kapsamda karşımıza çıkan gelişmelerdendir.  

Giyilebilir teknolojik ürünler vücut üzerinde farklı alanlarda kullanılmaktadır. Teknolojik 
spor ürünlerinden ise genel olarak kol, bacak ve ayaklarda faydalanılmaktadır. Bu ürünler 
profesyonel sporcuların yanı sıra günlük spor aktiviteleri sırasında bireyler tarafından da 
kullanılmaktadır. Giyilebilir teknolojik spor ürünlerinin tercih edilmesi ve kullanımında etkisi 
bulunan parametrelerin belirlenmesi, bu alanda faaliyet gösteren işletmeler açısından yol 
gösterici niteliktedir.  

Bu çalışmada bireylerin Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanımı Algısının, ürün 
kalitesi ve katılımcıların farklı demografik özellikleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmanın örneklemini 5 farklı işletmede farklı pozisyonlarda çalışan 79 kişi oluşturmuştur. 
Verilerin elde edilmesinde “Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek “Algılanan Yarar”, “Moda-Estetik”, “İşlevsellik”, “Kullanıma Devam 
Etme Niyeti”, “Sosyal Karşılaştırma” ve “Kolaylaştırıcı Koşullar” olmak üzere 6 alt boyuttan 
oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler katılımcıların  “Giyilebilir Teknolojik Spor 

Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği”‟nden aldıkları puan ile çeşitli demografik faktörler dikkate 
alınarak Bağımsız Örneklem T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz 
edilmiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre; katılıcıların “Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı 
Ölçeği” puanlarının “Giyilebilir teknolojik spor ürünleri kullanım süresi” ve “Giyilebilir 
teknolojik spor ürünleri tercih ederken dikkat edilen özellikler” bakımından anlamlı farklılık 
gösterdiği bulunmuştur. Buna göre, ürün kalitesine dikkat eden katılımcıların ölçek puanları 
ile ürün tavsiyesi ve ürünün trend/moda oluşunu tercih eden katılımcıların ölçek puanlarının 
anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Kalite, Giyilebilir Teknoloji, Spor ürünleri, Ürün kalitesi 
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ABSTRACT 

Because of the technological developments acceleration which causes change and 

development in today's world affect our daily lives, and this situation facilitates individuals' 

access to technological tools and applications. So, many technological products are integrated 

into our lives with their aspects that facilitate daily life. Wearable devices, one of the areas 

where mobile technologies are used, are among the developments we encounter in this 

context.  

Wearable technological products are used in different areas of the body. Technological sports 

products are generally used on arms, legs and feet. These products are used not only by 

professional athletes but also by individuals during their daily sports activities. The choice of 

wearable technological sports products and the determination of the parameters that affect 

their use are guiding for businesses operating in this field. 

In this study, it is aimed to examine the Perception of the Use of Wearable Technological 

Sports Products in terms of the quality of the product and the different demographic 

characteristics of the participants. The sample of the study consisted of 79 people working in 

different positions in 5 different businesses. "Wearable Technological Sports Products 

Perception Scale" was used to obtain the data. The scale consists of 6 sub-dimensions: 

"Perceived Benefit", "Fashion-Aesthetics", "Functionality", "Intention to Continue Using", 

"Social Comparison" and "Facilitating Conditions".The data obtained from the study were 

analyzed with the Independent Sample T-Test and One-Way ANOVA taking into account the 

scale scores of the participants and various demographic factors.  

According to the results of the study; Participants' "Wearable Technological Sports Products 

Perception Scale" scores were found to differ significantly in terms of "Wearable 

technological sports products usage time" and " Features to consider when choosing wearable 

technological sports products". As a result, it has been determined that the scale scores of the 

participants who pay attention to the product quality and the scale scores of the participants 

who prefer the product recommendation and the trend/fashion of the product differ 

significantly. 

Keywords: Sport, Quality, Wearable Technology, Sports Products, Product Quality 

GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşanmaktadır. 
Yaşanan değişimin en çok hissedildiği alanlardan birisi olan teknolojik gelişmeler sonucunda 
ortaya çıkan yeni araç ve uygulamalar hayatlarımıza hızlı bir şekilde girmektedir. 

Özellikle 2000‟li yıllardan itibaren teknolojik gelişmelerin hızlı artması piyasa dengelerini de 
etkilemiştir. Bu değişim mevcut pazar ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğine de yansımıştır 
(Özgüner Kılıç, 2017). Teknolojik gelişmeler sonucunda mobil teknolojilerin kullanım 
alanları da artmış ve bu durum giyilebilir teknolojik cihazların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Bilgisayar, mobil telefon gibi akıllı cihazlarla senkron bir şekilde çalışabilen giyilebilir 
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teknolojiler, kullanıcıları için veri takibi sağlayan cihazlardır (Yüce ve ark., 2020). Literatürde 
net bir tanım bulunmasa da genel olarak “kullanıcının vücuduna takılan teknolojik cihazlar” 
şeklinde ifade edilmektedir. Giyilebilir teknolojik ürünler, insanlar tarafından giyilen mekanik 

ve teknolojik ürünlerin genel adı olmakla birlikte genel bir ayrım bulunmamaktadır (Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2020). 

Giyilebilir teknoloji ürünleri hareket halindeyken bilgiye ulaşmak isteyenlerin taleplerine 
cevap vermek üzere ortaya çıkmıştır. Literatürde farklı tanımlarla karşımıza çıkan bu ürünler 
genel olarak “akıllı giyim”, “giyilebilir malzemeler”, “giyilebilir bilgisayarlar” gibi farklı 
şekillerde ifade edilmektedir (Özgüner Kılıç, 2017). 

Her geçen gün giderek daha popüler hale gelen giyilebilir teknolojik ürünler artık hayatımızda 
vazgeçilmez bir parça haline gelmiştir. Mevcut uygulamalara bakıldığında giyilebilir 
teknolojiler sayesinde yaşamın daha kolay, daha güvenli, daha sağlıklı ve eğlenceli olduğu 
görülmektedir. Giyilebilir teknolojiler, verilerin kullanıcıya sorunsuz aktarılacağı, çevrimiçi 
verilere istenildiğinde ulaşılabileceği, insanüstü fiziksel ve duyusal özelliklerin 
sağlanabileceği bir vizyon olarak görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda hızla yayılması 
beklenen teknolojik ürünler “mikroçipler”, “sensörler”, “kablosuz internet yetenekleri” ile 
donanmış akıllı cihazlardır (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2020). 

Tablo 1: Vücut Üzerindeki Konumlarına Göre Giyilebilir Teknolojik Ürünler 
Vücut Üzerindeki Konum Giyilebilir Teknolojik Ürünler 
“Baş Akıllı Kask 

Bilgi Eğlence Sistemleri 
Askeri Giysiler 

Göz Akıllı Gözlük 
AR/VR 
Akıllı Kontakt Lens 

Kol Tıbbi Akıllı Giysiler 
Fiziksel Aktivite İzleyici 
Cilt yaması 
Spor Kıyafeti 

Bacak ve Ayak Akıllı Ayakkabı 
Tıbbi Cihazlar 
Askeri Spor Kıyafetler 

Kulak İşitme Cihazı 
Akıllı Kulaklık 
Akıllı Küpeler 

Vücut (Gövde) Akıllı Giysiler 
Göğüs Kemeri (Bandı) 
Tıbbi Cilt Yaması 

Bilek Akıllı Bileklik 
Akıllı Bilezik 
Fitness Takipçisi 

Diğer Kullanıcılar tarafından çok fonksiyonlu olarak adapte ve 
implante edilebilir ürünler” 
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Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2020 

Teknolojik spor ürünlerinin genel olarak kol, bacak ve ayaklarda kullanıldığı söylenebilir. 
Yaşanan gelişmelerle birlikte spor endüstrisinde kullanılan giyilebilir teknolojik spor ürünleri 
yalnızca profesyonellerin kullandığı ürünler olarak kalmayıp günlük aktiviteler esnasında 
herkesin kullanabileceği ekipmanlar haline gelmiştir. Teknoloji dünyasındaki araştırmaları ile 

tanınan CCS Insight raporuna göre teknolojik ürünlere ait talebin 2015 yılındaki satış 
miktarına göre 3 kat artacağı ve 2019 yılının sonuna kadar “245 milyon adet giyilebilir 
teknolojik ürünün” satın alınacağına dair öngörü bulunmaktadır (Yüce ve ark., 2020).  Bu 

durum giyilebilir teknolojik ürünlerdeki pazar hacmini ve gelişmesindeki hızı göstermekte 
olup, bu alanda yaşanacak gelişmeleri de ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında giyilebilir 
teknolojik spor ürünlerinin önemi de ortaya çıkmakta, spor endüstri içinde önemle ele 
alınması gereken konulardan biri olduğu görülmektedir. 

Hızlı bir gelişmenin beklendiği giyilebilir teknolojik spor ürünleri sektöründe müşteri 
beklentisinin belirlenmesi ve talebe uygun ürünlerin müşteriye sunulması, işletmelerin 

pazarda rakiplerine karşı üstünlük sağlanması açısından önem taşımaktadır. Ürün kalitesi 
kavramının önemi ve satınalma üzerindeki etkisi bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Bu 
noktadan hareketle, çalışmada giyilebilir teknolojik spor ürünleri kullanımı algısının ürünün 
kalitesi ve katılımcıların farklı demografik özellikleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada bireylerin giyilebilir teknolojik spor ürünleri kullanımı algısının, ürünün kalitesi 
ve katılımcıların farklı demografik özellikleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın örneklemini 5 farklı işletmede farklı pozisyonlarda çalışan ve giyilebilir 

teknolojik spor ürünü kullanmış/ kullanan 79 kişi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı 
olarak; Song, J., Kim, J. ve Cho, K. (2018) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlayarak 
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Yüce ve ark. (2020) tarafından yapılan “Giyilebilir 
Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “Algılanan Yarar”, 
“Moda-Estetik”, “İşlevsellik”, “Kullanıma Devam Etme Niyeti”, “Sosyal Karşılaştırma” ve 
“Kolaylaştırıcı Koşullar” olmak üzere 6 alt boyut ve toplam 30 maddeden oluşmaktadır.  

Çalışmadan elde edilen veriler, katılımcıların “Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım 
Algısı Ölçeği” puanları ile bazı demografik faktörler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
düzeyi, giyilebilir teknolojik spor ürünleri kullanım süresi, giyilebilir teknolojik spor ürünleri 
tercih ederken dikkat edilen özellikler) dikkate alınarak SPSS 21,0 programı ile analiz 
edilmiştir. 

İlk olarak verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiş olup normal dağılım 
gösterdiği (Basıklık: - 0,365, Çarpıklık: - 0,527) belirlendikten sonra veriler Bağımsız 
Örneklem T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. 
Çalışmada istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR 
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Çalışmaya ait bulgular aşağıda sunulmuştur. 
Tablo 2: Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

 

Katılımcıların cinsiyetleri ile “Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı 
Ölçeği”‟nden aldıkları puan arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla Bağımsız Gruplar T-Testi 
uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3„de belirtilmiştir.
 
Tablo 3: Katılımcıların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği Puanları 
ile Cinsiyetleri Arasındaki Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 
 
Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma t p 
Kadın 35 118,8571 11,21486 0,341 0,734 
Erkek 44 118,0000 11,01584 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların ölçek puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı (p>0.05) görülmektedir. 

Katılımcıların yaşları ve ölçekten aldıkları puan arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmış ve sonuçlar Tablo 4‟de sunulmuştur. 
 
Tablo 4: Katılımcıların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği Puanları 
ile Yaşları Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
 

Değişkenler Grup Frekans % 

Cinsiyet Kadın 35 44,3 
Erkek 44 55,7 

Yaş 18-24 11 13,9 
25-34 22 27,8 
35-44 24 30,4 
45-54 22 27,8 

Medeni Durum Evli 39 49,4 
Bekar 40 50,6 

Eğitim Yüksekokul 22 27,8 
Lisans 46 58,2 
Lisansüstü 11 13,9 

Giyilebilir teknolojik spor ürünleri 
kullanım süresi 

1-6 ay 11 13,9 
7-12 ay 11 13,9 
13-24 ay 12 15,2 
25-48 ay 30 38 
49 ay ve üzeri 15 19 

Giyilebilir teknolojik spor ürünleri 
tercih ederken dikkat edilen 
özellikler 

Ürün kalitesi 33 41,77 
Fiyat 21 26,58 
Tavsiye 13 16,45 
Trend/Moda oluşu 12 15,20 
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Yaş N Ortalama Standart Sapma F p 
18-24 11 116,5455 8,72197  

2,199 
 
0,095 25-34 22 113,9545 9,44396 

35-44 24 120,8333 11,33163 
45-54 22 121,0455 12,25319 

Tablo 4 incelendiğinde, ölçek puanı ve katılımcıların yaşları arasında anlamlı bir farklılığın 
olmadığı (p>0.05) görülmektedir. 
 
Medeni durum değişkeni ve katılımcıların ölçek puanları arasında istatistiksel anlamda bir 
farklılığın olup olmadığını anlamak amacıyla Bağımsız Gruplar T-Testi uygulanmış ve 
bulgular Tablo 5„de belirtilmiştir. 
 
Tablo 5: Katılımcıların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği Puanları 
ile Medeni Durumları Arasındaki Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 
 
Medeni 
Durum 

N Ortalama Standart Sapma t p 

Evli 39 119,3590 10,98920 0,776 0,440 

Bekar 40 117,4250 11,14678 

 
Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların ölçek puanları ile medeni durumları arasında anlamlı 
bir farklılığın olmadığı (p>0.05) görülmektedir. 

Katılımcıların eğitim durumu ve ölçek puanları arasında istatistiksel anlamda bir farklılığın 
olup olmadığını anlamak amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmış ve 
bulgular Tablo 6‟da sunulmuştur. 

Tablo 6: Katılımcıların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği Puanları 
ile Eğitim Durumu Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Eğitim 
Durumu 

N Ortalama Standart Sapma F p 

Yüksekokul 22 116,2727 10,58832 0,838 0,437 
Lisans 46 118,6522 10,66920 
Yüksek Lisans 11 121,4555 13,51565 
 

Tablo 6 incelendiğinde, ölçek puanı ve katılımcıların eğitim durumu arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı (p>0.05) görülmektedir. 

Katılımcıların ölçek puanları ile giyilebilir teknolojik spor ürünlerini kullanım süresi arasında 
istatistiksel anlamda bir farklılığın olup olmadığını anlamak amacıyla Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) uygulanmış ve bulgular Tablo 7‟de sunulmuştur. 
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Tablo 7: Katılımcıların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği Puanları 
ile Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Süresi Arasındaki Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Kullanım Süresi N Ortalama Standart Sapma F p 
1-6 ay 11 111,2727 7,07235  

 
9,881 

 
 
0,000 

7-12 ay 11 111,0000 9,29516 
13-24 ay 12 111,5556 8,44262 
25-48 ay 30 123,9000 9,25631 
49 ay ve üzeri 15 125,0667 9,19213 
 

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların ölçek puanı ve giyilebilir teknolojik spor ürünleri 
kullanım süresi arasında anlamlı bir farklılığın olduğu (p<0.05) görülmektedir. Bu farklılığın 
nedenini belirlemek amacıyla Post-Hoc Scheffe testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar 
Tablo 8‟de belirtilmiştir. 

Tablo 8: Katılımcıların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği 
Puanlarının Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Süresi ile Kıyaslanmasına İlişkin 
Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları 

Kullanım 
Süresi (I) 

Kullanım Süresi (J) Ortalama 
Fark (I-J) 

Standart 
Hata 

p 

 
25-48 ay 

1-6 ay 12,62727* 3,10665 0,010 
7-12 ay 12,90000* 3,10665 0,007 
13-24 ay 12,34444* 3,34971 0,026 
49 ay ve üzeri -1,16667 2,78713 0,999 

49 ay ve 
üzeri 

1-6 ay 13,79394* 3,49866 0,013 
7-12 ay 14,06667* 3,49866 0,011 
13-24 ay 13,51111* 3,71617 0,030 
25-48 ay 1,16667 2,78713 0,999 

 

Post-Hoc Scheffe testi sonuçlarına göre 25-48 ay ve 49 ay ve üzeri süreler ile diğer kullanım 
süreleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Katılımcıların ölçek puanları ile giyilebilir teknolojik spor ürünleri tercih ederken dikkat 
edilen özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) uygulanmış ve bulgular Tablo 9‟da sunulmuştur. 

Tablo 9: Katılımcıların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği Puanları 
ile Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Tercih Ederken Dikkat Edilen Özellikler Arasındaki 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Özellik N Ortalama Standart Sapma F p 
Ürün kalitesi 33 123,1087 9,64302   
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Fiyat 21 118,0000 7,68838 11,669 
 

0,000 
 Tavsiye 13 109,4706 9,86229 

Trend/Moda oluşu 12 108,0000 6,48074 
 

Tablo 9 incelendiğinde, katılımcıların ölçek puanı ile giyilebilir teknolojik spor ürünleri tercih 
ederken dikkat edilen özellikler arasında anlamlı bir farklılığın olduğu (p<0.05) 
görülmektedir. Bu farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla Post-Hoc Scheffe testi 
uygulanmış ve sonuçlar Tablo 10‟da belirtilmiştir. 

Tablo 10: Katılımcıların Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği 
Puanlarının Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Tercih Ederken Dikkat Edilen Özellikler ile 
Kıyaslanmasına İlişkin Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları 

Özellik (I) Özellik (J) Ortalama Fark 
(I-J) 

Standart 
Hata 

p 

 
Ürün Kalitesi 

Fiyat 5,10870 3,24386 0,483 
Tavsiye 13,63811* 2,63885 0,000 
Trend/moda oluşu 15,10870* 4,035547 0,005 

 

Post-Hoc Scheffe testi sonuçlarına göre ürünün kalitesi ile tavsiye ve trend/moda oluşu 
özellikleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Teknolojik gelişmelerin de etkisi ile özellikle son yıllarda yenilikçi ürünler hayatımızın birçok 
alanında kullanım yeri bulmaktadır. Giyilebilir teknolojik ürünler de bu kategoride yerini 
alarak teknoloji esaslı ürünler pazarında kendini göstermektedir (Özgüner Kılıç, 2017). 

Giyilebilir teknolojik ürünler spor alanında egzersiz ve spor yapan kişilerin faaliyetlerini takip 
etmek amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta olup sektör içerisinde önemli bir pazar payına 
sahiptir. Bireylerin spor ve diyet programlarının oluşturulması, egzersiz yoğunluğu, atılan 
adım sayısı, yakılan kalori miktarı gibi pek çok faaliyet giyilebilir teknolojik spor ürünler 
sayesinde takip edilebilmektedir (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2020). 

Çalışmada 5 farklı işletmede farklı pozisyonlarda çalışan ve giyilebilir teknolojik spor ürünü 
kullanmış/ kullanan 79 kişiye ait “Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı 
Ölçeği” puanları “yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, giyilebilir teknolojik spor 
ürünleri kullanım süresi, giyilebilir teknolojik spor ürünleri tercih ederken dikkat edilen 
özellikler” değişkenlerine göre incelenmiştir. 

Katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim değişkenleri ile “Giyilebilir Teknolojik 
Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği” puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
Bir başka ifade ile katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi bu çalışmada 
ayırt edici bir özellik değildir. Bu durum giyilebilir teknolojik spor ürünlerinin bu demografik 
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özellikleri kapsayan farklı kesimler tarafından tercih edildiğini gösteren bir sonuç olarak 
değerlendirilebilir.  

Katılımcıların giyilebilir teknolojik spor ürünleri kullanım süresi ile ölçekten aldıkları puan 
incelendiğinde 25-48 ay ile 49 ay ve üzeri kullanım süresine sahip katılımcıların ölçek 
puanlarının diğer katılımcıların puanlarına göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu 
görülmektedir. Giyilebilir teknolojik spor ürünleri kullanan kişilerde kullanım süresi arttıkça 
bu tür ürünleri kullanım algılarının da arttığı görülmektedir. Bu durum, giyilebilir teknolojik 
spor ürünlerinin zaman içerisinde kullanıcılarının bu ürünleri tercih etme amaçlarına fayda 
sağladığı şeklinde yorumlanabilir.  

Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç, giyilebilir teknolojik spor ürünleri tercih ederken 
dikkat edilen özellikler ile katılımcıların ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılığın 
bulunduğudur. Ölçek puanları incelendiğinde, ürün kalitesine dikkat eden katılımcıların ölçek 
puanları ile ürün tavsiyesi ve ürünün trend/moda oluşunu tercih eden katılımcıların ölçek 
puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Bu durum, katılımcıların giyilebilir teknolojik spor 
ürünlerinden kalite beklentisini ortaya koymaktadır.  

Bir ürünün tercih edilmesinde ürün kalitesinin önemli bir yerinin olduğu unutulmamalı,  
müşteri memnuniyetinin sağlanması için bu konuya gereken önem verilmelidir. Müşteri 
ihtiyaç ve beklentisinin analiz edilerek hareket edilmesi, firmaların rakiplerine karşı üstünlük 
sağlamasında etkili olacaktır. 
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ABSTRACT 

The interaction of minor amounts of nano-sized ceramic-based particles into a metal matrix 

can refine microstructure and profoundly enhance the mechanical properties. The ball 

milling/mechanical alloying method supplies such an interaction between reinforcement and 

matrix phases. With the purpose of supplying homogeneous dispersion of alumina (Al2O3) 

particles in the Copper (Cu) matrix with the volume fraction and developing interfacial 

bonding (wettability) of nano-sized Al2O3 and micro-sized Cu powders were ball milled by 

high-energy planetary ball milling process.  

An Al2O3 0.3 wt.% reinforced nanocomposites powders were synthesized by different ball 

milling times (0.75, 1.5, and 3 hours). The impact of these various ball milling times on the 

microstructural evolution of the mixed powders was characterized by scanning electron 

microscopy (SEM), particle size analysis, and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). 

Besides, X-ray diffractograms (XRD) analysis was used to determine the crystallographical 

characteristics of the powders milled at different times.  

The microstructural analysis revealed that flake-like particles with higher particle sizes 

formed as the milling time increased up to 1.5 hours of milling.  However, further milling 

time (3 hours) decreased particle size with randomly fractured irregular particle shapes. The 

EDS analysis showed that increasing milling time was beneficial for uniform dispersion of the 

reinforcement phase within the matrix phase.  Considering XRD data, it was observed that 

increasing milling time up to 1.5 hours of milling resulted in higher peak intensity and 

narrowed peaks due to the texture effect induced by the shearing mechanism under the milling 

balls. In the final milling stage (3 hours), these corresponding peaks’ intensity was decreased 
along with peak broadness because of the excessive plastic deformation triggered by 

repetitive powder-ball-jar collisions.  

 

Keywords: Ball Milling, Cu, Al2O3, Milling Time, Microstructure, XRD 

INTRODUCTION 

Improved mechanical properties such as hardness, strength, and toughness and superior 

thermal conductivity are required for numerous industrial applications such as electronic 

packing, contact cables, production of electrodes. In this regard, diverse researchers have 

made great efforts to meet the material needs in these areas and they have discovered new 
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generation metal matrix composites (MMCs) (Salur, Aslan, Kuntoglu, Gunes, & Sahin, 

2019). Among them, Cu-based MMCs have received a remarkable attention due to excellent 

electrical and thermal conductivity of the Cu material (Şap, Usca, Gupta, & Kuntoğlu, 2021). 
To achieve high overall properties such as mechanical, tribological, which are directly 

correlated fine microstructure, different type (oxide, carbide, and nitride) and size (nano, 

micro, and macro) of the reinforcements have been employed within the Cu phase (Lee, Ha, 

& Kim, 2001). Al2O3
 reinforced Cu-based MMCs combine the superior conductivity of Cu 

matrix and excellent mechanical and thermal characteristics of Al2O3 phase. Hence, these 

MMC systems are potential candidate material for different applications where high thermal 

stability and mechanical properties are desired (Rajkovic, Bozic, & Jovanovic, 2010). In order 

to obtain better fracture toughness and lower costs, Al2O3 phases should be preferred as 

particulate structure and sub-micron sizes.  This group of Cu-based MMCs can be produced 

by different fabrication methods such as stir casting, spray formation, powder metallurgy, and 

ball milling (Gu, Shen, & Xiao, 2008). However, casting methods have some restrictions such 

as low effectiveness of the mixing powder due to agglomeration of Al2O3 resulted from their 

significantly smaller size and higher specific surface areas. The internal oxidation and ball 

milling/mechanical alloying processes can allow the production of the oxide dispersion 

strengthened (ODS) alloys with the volume fraction of oxide particles (Ying & Zhang, 2000). 

ODS alloys include well-dispersed ultrafine single-phase ceramic oxide particles within the 

metallic matrix, and resultant better structural integrity. The combination of the ball milling 

and other production methods such as casting, powder metallurgy, oxidation have been used 

to produce different Cu-based alloys (Abu-Oqail, Wagih, Fathy, Elkady, & Kabeel, 2019).  

Cu–ODS alloys or composites have been synthesized and examined by different studies. Shi, 

Chen, Dong, Li, and Fu (2018) utilized the spark plasma sintering (SPS) method to produce 

the Cu/Al2O3 composites. They found that the physical and mechanical properties of the 

produced composites were enhanced. Li et al. (2020) fabricated Cu/Al2O3 composites using 

powder compaction (extrusion) process. They observed that the mechanical performance and 

electrical properties of the extruded composites were improved due to uniform dispersion of 

Al2O3 within the Cu matrix. In another study, Ying and Zhang (2000) produced Cu/Al2O3 

MMCs with a high volume fraction of Al2O3 phase utilizing in-situ reaction between CuO and 

Al phases. During process elevated temperatures, and high reaction were achieved due to the 

high exothermic reaction behavior of CuO and Al phases. Wagih, Abu-Oqail, and Fathy 

(2019) used electroless deposition method for production of Cu/Al2O3/GNPs coated Ag 

composites. They stayed that the GNPs addition in this material system is beneficial for 

development in the mechanical and thermal properties. Wang, Li, Zhang, and Wang (2017) 

fabricated Cu/Al2O3 composites using powder metallurgy technique. They reported that an 

increment in compressive strength was achieved since the uniformly dispersed Al2O3 particles 

within the Cu matrix hindered dislocation mobility. Plus, as the reinforcement ratio in the 

matrix was increased, the hardness and Young’s modulus were enhanced; however, the 
ductility was deteriorated. 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1175



Based on above discourse, it can be said that various studies utilized the Cu-based MMCs to 

enhance mechanical performance of the current industrial applications. Different routes such 

as casting, ball milling, and powder metallurgy methods employed to produce Cu-based 

MMCs. Although casting processes are appropriate for advancing mechanical performance, 

this process has some limitations such as hard control of mixing reinforcement and matrix 

phases and elevated temperatures, which is profoundly affects the microstructure and resultant 

end product performance. Furthermore, changes between melted matrix metal and 

reinforcement particles directly impact the wetting ability/interfacial bonding quality between 

two constituents and this action leads to agglomerated particle regions and accompanying 

worsened conductivity. However, the combination of PM and ball milling method rearrange 

the distribution of reinforcement particles and supply fine microstructure with a nanoscopic 

separations. 

Considering published studies in the open literature, there are various examinations available 

handled on producing of the Cu/Al2O3 composites. However, no comprehensive information 

is encountered regarding the effect of ball milling time on the microstructural evolution of the 

Cu-ODS systems. In this context, the Cu/Al2O3 composite powders have been produced by 

ball milling methods. Besides, this study presents the influence of the different ball milling 

times on the morphological  and crystallographical properties of milled composite powders. 

This approach offers scientific perspective about the effect of the process induced variables on 

the powder properties and further overall aspects of the final product. 

 

MATERIAL AND METHODS 

In the present study, 0.3 wt. %  nano Al2O3 particles were used as reinforcement phase in 

Copper (Cu) matrix to produce Cu/Al2O3 composite powders. The raw matrix and 

reinforcement powders were acquired from Nanografi Nanotechnology, Co. Ltd., Ankara, 

Turkey. Initial Cu powders have 99% purity and ⁓ 40 μm particle size and Al2O3 

nanoparticles have 99.9% purity, ⁓ 40 nm particle size. The morphologies of as-received 

powders are shown in Figure 1. The images show that the initial Cu powders exhibit spherical 

morphology, as seen in Figure 1a. The nano-sized Al2O3 particles show less spherical 

morphology with a filleted corner, and its mean particle sizes varied between 30-45 nm, as 

monitored in Figure 1b.  
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Figure 1. The SEM and TEM images of initial (a) Cu and (b) Al2O3 powders, respectively  

 

Cu/Al2O3 nanocomposite powders were synthesized by RETSCH-PM 100 planetary ball 

milling instrument under the air atmosphere. The ball milling setup was settled as 350 Rpm 

for different milling times (0.75, 1.5, and 3 hours). The tungsten carbide (WC) balls with a 10 

mm diameter  were employed as milling media within the WC jar. To accelerate powder-ball-

jar collisions the ball-to-powder (BPR) ratio was settled as 15:1. For milling process, 3 wt.% 

concentration methanol was introduced as a process control agent (PCA) to prevent severe 

cold working effect and agglomeration of the milled powders under the tiny and rigid WC 

balls. The powders were ball milled for 10 minutes, then rested for 5 minutes, and then ball 

milled again till desired milling time was completed. Such a milling operation was conducted 

to hinder increasing temperature, which leads to thermal reaction. A scanning electron 

microscope (SEM, Zeiss Evo LS10) was used for morphological observations of the milled 

powders. Besides, to observe elemental distribution of the reinforcement phase within the 

matrix, energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis was used. The variation in milled 

powders’ particle sizes and their distribution were evaluated by SEM observations. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Figure 2 shows the morphology of the mixed Cu/Al2O3 composite powders with respect to 

different ball milling times. As shown in Figure 2 (from a to c), as the milling time increased 

up to 1.5 hours of milling, the initial spherical Cu powders transformed into bigger flake 
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pieces. After this milling period, 3 hours milled powders exhibit randomly fractured 

morphology along with decreasing in particle size. Such a noticeable increasing in particle 

size (from 40 µm to 110 µm) at the earlier stages of milling (0.75 and 1.5 h) is ascribed to 

numerous flake-like or flattened particles. The ball shearing effect originated from influential 

collisions of WC milling balls leads to flatting of ductile Cu powder rather than fracturing. Cu 

powders became thinner and longer since the milling medium (WC balls) acted like a micro 

rolling during milling process. As for 3 hours of milling time, these flattened thinner particles 

fracture with irregular shapes due to severe plastic deformation mechanism induced by 

extended milling protocol. After this time, the minimum level of average particle size (45 µm) 
was achieved. However, observed final particle size values still higher than the as-received 

particle size because of dominant flatting mechanism in ductile Cu matrix system. To further 

observe the dispersion behavior reinforcement phase (Al2O3) in the Cu matrix, EDS analysis 

with the mapping mode was performed especially for 3 hours milled composite powders. 

Figure 3 illustrates the elemental dispersion of Al2O3 throughout the Cu matrix powders. As 

the milling time increased, the mean particle size and their interparticle distance decreased 

considering EDS image. Besides, the homogeneity of reinforcement phase in the matrix was 

developed due to dominant fracture mechanism and repetitive collisions. This situation also 

led to particle size refinement. Similar findings were also observed by several authors, who 

deals with the ball milling process of Cu-based powders (Fathy, Wagih, & Abu-Oqail, 2019; 

Venugopal, Rao, & Murty, 2007).  

 

 
Figure 2. SEM images of milled powders for different milling times (a) 0.75, (b) 1.5, and (c) 

3 hours 
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Figure 3. EDS mapping images of 3 hours milled powders 

Figure 4 shows the XRD curves of the mixed composite powders as a function of ball milling 

time. The four main reflections appertaining to Cu matrix are visible for all milling phases.  

However, no visible reflections for Al2O3 were monitored due to their minor content and 

resolution limitation of the XRD instrument to determine peaks with below 1 wt.%.      

 
Figure 4. XRD curves of Cu/Al2O3 composite powders as a function of ball milling times 

 

According to XRD results, as the milling time increased up to 1.5 hours of milling, the 

reflection peak of Cu increased because of texture effect triggered by flake like particle 

formation. Further milling (3 hours) resulted in peak broadness and a decrement in peak 

intensity, as shown in Figure 5. This observed phenomenon is attributed to distributed 

reinforcement phases within the matrix, and local strain induced by excessive plastic 

deformation mechanism. Besides, such an observation can be resulted from different 

parameters such as compositional variations, structural defects, solid solution mechanism and 

other metallurgical defects (Salur, Acarer, & Şavkliyildiz, 2021). 
 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 
7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1179



 
Figure 5. The main reflection peak of milled powders showing peak shift 

 

CONCLUSIONS 

 

In this study, 0.3 wt.% Al2O3 reinforced Cu composite powders were synthesized by 

mechanical alloying/ball milling process. The influence of different ball milling times on the 

particle morphology and crystallographical characteristics of the mixed powders were 

examined by different characterization techniques such as SEM, particle size, EDS, and XRD 

analyses. The main findings of the conducted study could be drawn as follows:  

With the increasing milling time up to 1.5 hours of milling, the mean particle sizes increase. 

Further milling process (3 hours) result in a decrement in the average particle size  Changes in 

particle sizes and microstructure of the powders were assessed by particle size and SEM 

analyses. Considering these results, it found that milled powders’ shape transformed from 

flattened bigger particles to randomly fragmented irregular small pieces owing to dominant 

excessive plastic deformation mechanism.  

SEM-EDS analysis with the mapping mode reveal that as the milling time increase, the 

reinforcement nanoparticles (Al2O3) show more homogenous distribution within the ductile 

Cu matrix due to the repetitive powder-ball-jar collisions  and shearing effects of tiny and 

rigid WC balls. dominant fracture and work hardening mechanism achieved by prolonging 

milling time.  

The corresponding XRD curves of 0.75 and 1.5 hours milled powders reflect peak tightness 
and an increment in peak intensity due to texture formation in milled particles. When ball 
milling time was reached to 3 hours, a visible peak broadness and a decrement in peak 
intensity was observed because of increased lattice strain. 
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ABSTRACT 

Comparative study of phytochemical analysis of two generic species of Cocoyam 
(Xanthosoma sagittifolium and Colocasia esculenta) was carried out using standard analytical 
procedures. The result obtained showed that Cyanogenic glycoside had the highest (15.880 ± 
0.030 mg/100g) followed by tannins (11.750 ± 0.010 mg/100g), sapponins (3.250 ± 0.350 
%),flavonoids (1.530 ± 0.010 %) and Alkaloids had the least content (1.100 ± 0.071 %) in 
Xanthosoma sagittolium, while  in Colocasia esculenta Cyanogenic glycoside also had the 
highest (15.680 ± 0.010 mg/100g), followed by flavonoid (6.490 ± 7.070 %), Alkaloids 
(5.250 ± 0.350 %), saponins (0.560 ± 0.080 %), while tannins were not detected. Findings 
from this study showed that both species of Cocoyam are good sources of bioactive 
components and their consumption will promote good health. Pharmaceutical industries 
should harness the phytochemical potentials of these two species of Cocoyam for medicinal 
purposes. 

 

Key words:  Xanthosoma sagittifolium, Colocasia esculenta, Phytochemical Analysis, 
Cocoyam. 

INTRODUCTION 

Cocoyam is a perennial plant of the Araceae family (Ukpong et al., 2014). Because of its 

protein digestibility and mineral composition, Cocoyam is considered to have higher nutritive 

values than other root and tuber crops ( Boakye et al., 2018). In Nigeria, Cocoyam is among 

the basic food crops of major economic importance (Chukwu and Nwosu, 2008). The main 

reason of planting Cocoyam is because of the edible corm (Iwuagwu et al., 2017), but 

depending on the varieties and local cultural traditions, the leaves, flowers and stems of 

Cocoyam can also be consumed (Ogukwe et al., 2017). 
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Xanthosoma and Colocasia are the two most cultivated genera of the edible aroids from the 

family Araceae (Boakye et al., 2018). 

Colocasia esculenta is also known as taro. Taro foods are good for individuals that are 

allergic to cereals and for children that are sensitive to milk (Rashmi et al., 2018). The leaves 

of C. Esculenta has been found to exhibit antihelmintic and antidiabetic activity, while the 

juice obtained from the corm is laxative in nature (Pawar et al., 2018). 

The presence of phytochemicals like flavonoids, saponins and alkaloids among others has 

been reported in C. esculenta. The plant was also found to possess some pharmacological 

properties, and is being used as traditional medicine and dietary supplement in different parts 

of the world (Sudhakar et al., 2020). Phytochemicals exhibited antiviral, antioxidants and 

antibacterial effects in humans (Krishnapriya and Suganthi, 2017). 

  Xanthosoma sagittifolium is cultivated mainly for its corms although the leaves are also 

consumed. The corms are also used to produce flour and starch, and as food for animals 

 (Manner, 2011). Leaf extract of X. Sagittifolium possesses antioxidant and antibacterial 

activity (Aovi et al., 2018). 

Niba (2003) observed that pudding, Soup, bread and biscuit can be prepared from Cocoyam 

flour. Research have shown that phytochemical components reduced significantly when taro 

corns were processed into taro noodles and cookies (Alcantara et al., 2013). 

Colocasia esculenta and Xanthosoma sagittifolium are extensively cultivated in Africa 

(Otekunrin et al., 2021). 

More than 400 million people around the world depend on these aroids as their important 

food, and many developing countries rely on these aroids as their source of Carbohydrate 

(Bown, 2000). 
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Due to much interest in Colocasia esculenta and Xanthosoma sagittifolium, this research was 

therefore carried out to analyse and compare the phytochemicals in the two generic species of 

cocoyam. The study will be of great importance to farmers and consumers of cocoyam, as it 

will unveil the importance of cocoyam and also reveal the species of cocoyam with more 

bioactive compounds that will be of health significance. 

SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION 

Two different varieties of cocoyam, Colocasia esculenta and Xanthosoma sagitifolium, were 

purchased from Ikot Ekpene Market. The samples were identified by Dr. D.G. Uboh. The 

samples were peeled and washed with clean water and then cut into tiny pieces and sun dried 

for seven days. The samples were ground into powder form using mortar and pestle, stored in 

an airtight container prior to the analysis. 

DETERMINATION OF ALKALOIDS 

About 2g of each of the grounded cocoyam was measured into a beaker containing 5ml of 5% 

acetic acid solution in ethanol. The mixture was well shaken and allowed to stand for 4 hours 

before filtering. Thereafter the filtrate was evaporated to one quarter of its original volume 

and concentration of ammonium hydroxide solution was added drop-wise. The precipitate 

formed was filtered, oven dried for 3 minutes at 6oc and weighed. The alkaloid content of the 

sample was determined by using the equation: 

Percentage alkaloid = w2 – w1  
                                       wt       x 100 
 
Where Wt = weight of sample 
W1 = weight of empty filter paper 
W2 = weight of filter paper + precipitate  
 
DETERMINATION OF FLAVONOIDS 
 
About 2 g of each of grounded cocoyam sample was measured into a beaker and extracted 

repeatedly with 20ml of 80% aqueous methanol at room temperature, the solution was 
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filtered, and the filtrate was transferred into a crucible. It was evaporated to dryness over a 

water bath and weighed. 

 
DETERMINATION OF SAPONINS 
 
About 2 g of each of the grounded cocoyam sample was measured into the beaker and 50 ml 

aqueous solvent (20% ethanol) was added. 

The mixture was incubated with periodic agitation in a water bath at 55oc for 3 hours. It was 

then filtered and the residue extracted with 100ml of extractant. Both extract were mixed 

together and the volume reduced by evaporation to about 40 ml. Thereafter it was transferred 

into a separating funnel and 25ml of diethyl ether was added and shaken vigorously. 

Separation was by partition, during which the ether layer was discarded and the aqueous layer 

reserved. Re-extraction by partition was done repeatedly until the aqueous layer become clear 

in colour. The pH was adjusted to 4.5 by adding dilute NaOH in drops. The Saponin was 

extracted finally with successive portion of 60 ml and 20 ml of normal butanol added to it. 

The combined extract (ppt) was pre-weighed as (w1) dried in an oven at 60oc and weight 

(w2). Percentage saponin was calculated using. 

 
% saponin   =    w2 – w1   

                         wt  of sample      
 
DETERMINATION OF TANNINS 
 
About 2 g of each of the grounded cocoyam sample was measured into a beaker and 50ml of 

distilled water was added and shaken. The mixture was allowed to stand for 30minutes at 

280C before it was filtrated through Whatman No. 42 grade of filter paper. 2 ml of the filtrate 

was dispersed into a 50 ml volumetric flask.  Similarly 2ml standard tannins solution (tannic 

acid) and 2ml of distilled water was put in separated volume trick flask to serves as standard. 

Thereafter the reagent was added to each of the flask and 2.5 ml of saturated Na2CO3 solution 

was added. The content of each flask was made up to 50 ml with distilled water and allowed 

to incubate at 200C for 90 minutes. 

X 100
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Their respective absorbance was measured in a spectrophotometer at 560nm using blank 

regent to calibrate the instrument. 

 
DETERMINATION OF CYANOGENIC GLYCOSIDES 
 
About 1g of each of the grounded cocoyam sample was weighed into a corked conical flask 

and 50ml of distilled water was added to it. 

The extract was allowed to stay overnight. Thereafter the solution was filtered and the extract 

was used for the cyanide determination. 1 ml of the filtrate was placed in a test tube and 4ml 

of alkaline picrate solution added. The mixture was incubated in a water bath for 4 minutes. 

Thereafter the absorption of the blank contain only 1 ml of distilled water and 4 ml of 

alkaline picrate solution was also read and used to stabilized the spectrometer before taking 

the absorbance of the sample. 

RESULTS 
 
The results of the analysis of the phytochemical content of Xanthosoma sagittifolium and 

Colocasia esculenta is as presented in Table 1. 

Table 1: Phytochemical Content of Xanthosoma sagittifolium and Colocasia esculenta 
 

PARAMETER  
X. sagittifolium 

 
C. esculenta 

Alkaloid (%) 1.100 ± 0.071 5.250 ± 0.350 
Saponins (%) 3.250 ± 0.350 0.560 ± 0.080 

Flavonoids (%) 1.530 ± 0.010 6.490 ± 7.070 
Tannins (mg/100g) 

 
11.750 ± 0.010 ND 

Cyanogenic Glycoside 
(Mg/100g) 

15.880 ± 0.030 15.680 ± 0.010 

 
 
DISCUSSION 
 
The results from the study revealed the presence of phytochemicals in both Xanthosoma 

sagittifolium and Colocasia esculenta in different concentrations. 

Cyanogenic glycoside was found to be the higest in both species. Xanthosoma sagittifolium 

recorded 15.880 ± 0.030mg/100g, while Colocasia esculenta recorded 15.680 ± 

Concentration  
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0.010mg/100g. Cardiac glycoside are naturally occurring drugs in plants which have toxic 

and beneficial effects. It played an active role in heart medicine and can be used to treat 

cardiac failure (Trease and Evans, 1989). 

The concentration of tannins was found to be 11.750 ± 0.010mg/100g in X. Sagittifolium 

while in C. Esculenta it was not detected. Tannins have the ability to precipitate proteins 

(Akande et al., 2010), and are known to have astringent properties and hasten the healing of 

wounds (Ukpong, et al., 2014). 

Flavonoids recorded 6.490 ± 7.070% in C. esculenta while 1.530 ± 0.010%in X . 

sagittifolium. Flavonoids  has been found to possess antiviral, anti-cancer and anti-oxidant 

activities (Gee et al., 1989). 

Alkaloids was found to be 5.250 ± 0.350% in C. Esculenta while 1.100 ± 0.071%  in X. 

Sagitifolium. Alkaloids possesses pharmacological effects and are used as medication as 

recreational drugs eg. The anti-malarial drug quinine (Ukpong et al., 2014). 

X. sagitifolium recorded 3.250 ± 0.350% of saponins while C. Esculenta recorded 0.560 ± 

0.080% of saponins. Saponins are used in medicine and pharmacentical industry because of 

its foaming ability for the manufacture of vaccines, insecticides and synthesis of steroidal 

hormones. Studies have also shown that saponins can reduce cholesterol level in man and 

animals (Stay, 1998). 

 
 

CONCLUSION 
 
The study reveals the presence of phytochemicals in the two generic species of Cocoyam in 

appreciable quantities. The consumption of these species of Cocoyam therefore will promote 

good health. Pharmaceutical industries should harness the phytochemical potentials of these 

two species of Cocoyam for medicinal purposes. 
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ABSTRACT 

Nutrient insufficiency in the soil imparts uncountable threats to agriculture industry universally. 

The utilization of chemical fertilizers to support crop yield is a typical cultivating practice, 

regardless of its untoward impacts and risk to the climate and human populace. This research 

was conducted with the aim of isolation and characterization of Rhizobium species from root 

nodules of important pulse crops. The purpose of this study was to investigate and augment 

utilization of Rhizobacteria for enrichment of soil with Phosphorous and Nitrogen and minimize 

use of synthetic fertilizers. A total of ten of each noduled plants of Cicer arietinum from winter 

season and Cajanus cajan from rainy season along with rhizosphere soil were collected from 

fields of Gandhinagar, Gujarat, India using traditional microbiological technique. The outcome 

revealed 09 isolates of Rhizobium species.  

This study led to the conclusion that Cicer arietinum and Cajanus cajan both plant’s roots 

associates with Phosphorous solubilizing and nitrogen fixing microorganisms which helps to 

combat deficiency of two most important macromolecules in soil and further enriches the soil 

with next crop season with more availability of Phosphorous and Nitrogen and hence crop yield 

increases significantly. 

Keywords: Rhizobium, chick pea, pigeon pea, Isolation, Phosphorous Solubilization, Nitrogen 

fixation, sustainable agriculture 

INTRODUCTION  

Sustainable agriculture is essential today to meet our long-term agricultural needs by using 

natural resources without degrading the environment. Microorganisms have potential roles to 

play in sustainable agricultural production due to their ability to promote plant growth.  The soil 

microorganisms bringing about the improvement of the nutrients of the soil enhancing their 

accessibility to the crops. Plant nutrients form the most vital components of the sustainable 

agriculture. Producing healthy crops for the fulfillment of the demands of the world's growing 

population is completely dependent upon kind of the fertilizers being used to provide the plants 

with all the major nutrients but more dependability on the chemical fertilizers is destroying the 
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environmental ecology and negatively influencing the health of humans. Thus, using microbes as 

bioinoculants is believed to be the best substitute of chemical fertilizers as eco-friendly manner 

for plant growth and soil fertility. These microbes are known to be the potent tool to provide 

substantial benefits to crops for sustainable agriculture. The beneficial microbes colonize the 

plant (epiphytic, endophytic and rhizospheric) systems of crops and plays significant role 

in nutrient uptake from surrounding ecosystems of plants. The plant associate microbes have 

ability to promote growth of plant under the natural as well as extreme conditions. These plant 

growth promoting microbes enhance the plant growth by various direct and indirect plant growth 

promoting mechanisms such as biological nitrogen fixation, solubilization of phosphorus. the 

production of various plant growth hormones, siderophores, HCN and various hydrolytic 

enzymes. Extensive work on the plant growth promoting rhizobacteria has been done and even 

available which clearly reveals that these microbes possess the potential of providing the vital 

nutrients to the crops in adequate quantities for the enrichment of yield of the crops without 

disturbing the environment and enhance biotic and abiotic stress resistance, remediate 

contaminated soils, recycle nutrients, manage soil fertility and mineralize rocks that result in 

the reduced use of fertilizers or pesticides in agriculture.  

In India legumes are mostly grown in rainfed condition. The legumes have the unique ability of 

symbiosis with rhizobia. Rhizobia in symbiosis with legumes can solubilize phosphorous as well 

as can fix the atmospheric nitrogen into ammonia which is ultimately converted into protein-rich 

plant produce viz., seeds, fodder etc., and also reduces the need for the application of inorganic 

fertilizers. In exchange the leguminous plant supplies all the essential nutrients and sugar to 

rhizobia for its metabolism and growth (Udvardi and Poole, 2013). The Cicer arietinum and 

Cajanus cajan are multipurpose food legumes in India. Today, they are one of the most 

important food legumes for many of the resource‐deprived farmers worldwide and previously 

neglected crops are considered as one of the core commercial crops in present times (Arora, 

2018). Globally, pigeon pea is cultivated in an area of 6.99 m ha with a production and yield of 

5.96 mt and 852 kg/ha, respectively. Moreover, nearly 90% of total world’s production comes 

from India. While the Cicer arietinum is also known as Chick pea is an ancient self-pollinated 

legume crop. In 2019, world production of chickpeas was 14 million tones, led by India with 

70% of the global total (Chickpea, 2019, Crops/Regions/World list/Production Quantity (pick 

lists)". UN Food and Agriculture Organization, Corporate Statistical Database (FAOSTAT). The 
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green pods of pigeon pea and Chick pea are also edible as cooked as vegetables, whereas the 

leaves and stem are also used as animal feed.  

Phosphorus (P) is a macronutrient that is essential for plant growth and development. It is a 

component of biological molecules, such as DNA, RNA, ATP, and phospholipids, and on a 

macro level, it affects root development, stalk and stem strength, crop maturity, and nitrogen 

fixation in legumes (Khan, 2009). Phosphorus in soils can exist in both organic (Po) and 

inorganic (Pi) forms; the inorganic forms of phosphorus have been calculated to account for 35 

– 70% of total P in soil (Harrison, 1987). While some P minerals, like apatites and strengites, 

have very slow-release rates, other P minerals, complexed with calcium, aluminum, or iron, 

have faster dissolution rates that are dependent on the pH of the surrounding soil and on the 

size of the particles (Pierzynski, 2005). Higher soil pH values (basic) cause aluminum and 

iron-complexed P to become more soluble, while lower soil pH values (acidic) promote the 

solubility of calcium-complexed P (Wang and Nancollas, 2008). Since the concentration of 

available P in soil is lower than what is found in healthy plant tissues, it is common 

agricultural practice to apply mineral P fertilizers in the form of readily available monocalcium 

phosphate or monopotassium phosphate (Schachtman, 1998). However, with the efficiency of 

the fertilizer hovering between 10 – 25% (Isherwood, 1996), a large majority of that P also 

becomes immobilized in inorganic and organic forms (Khan, 2009). Consequently, P fertilizers 

have become the largest market for phosphorus worldwide. Due to the demand of agriculture 

on global stocks of P, it is estimated that the world will reach its maximum rate of quality 

mineral P production by 2040 at which point production will decline while agricultural demand 

will continue to rise (Schroder, 2010). Since P supplies are not easily replenished in 

comparison to nitrogen, it is important to better utilize P reserves in the soil and reclaim 

chemically-bound P (Cordell, 2009). Phosphate-solubilizing bacteria (PSB) in the plant 

rhizosphere play a significant role in releasing P from its insoluble complexes to a form that is 

more readily usable by plants. The inorganic forms of P can be solubilized by microorganisms 

that secrete low molecular weight organic acids to dissolve phosphate complexed minerals 

(Goldstein, 1995) and/or chelate cations that partner with P ions (PO4 3-) to release P directly 

into the surrounding soil solution system (Vyas and Gulati, 2009).With the current public 

interest in promoting more sustainable agricultural practices, using PSB, either in conjunction 

with or as a replacement for expensive and environmentally damaging fertilizers, would be 
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advantageous to the agricultural industry (Barea, 2015). Thus far, there have been decades of 

research on phosphate-solubilizing microorganisms which have been transferred to industrial 

practices since the 1950s (Krasilinikov, 1957). Specifically, soil bacteria from genera 

Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, and Enterobacter have been thought to be the most 

powerful P solubilizers (Hassan and Bano, 2015; Whitelaw, 1999). This study represents an 

effort to isolate rhizobacteria with the ability to effectively solubilize phosphate for plant 

utilization. We isolated total 09 isolates of rhizobium species among which isolate 05 has 

shown the most efficient phosphate solubilization.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 SOIL SAMPLE COLLECTION 

Rhizosphere soil and root nodules of following crops were isolated from healthy, unbroken, firm 

plants and preferably pink nodules were selected in the given season from the fields of 

Gandhinagar, Gujarat.  

1. Kharif season: Cajanus cajan, 10 plants (Pigeon pea) 

2. Rabi season: Cicer arietinum L.10 plants (Chick pea) 

We have selected these crops on the basis of large acre, consumption and nutritional point of 

view.  

Soil samples and root nodules collected in sterile containers and transported to the laboratory. 

The soil attached to the roots also collected separately and the soils from surrounding area 

devoid of plantation also be selected at a bottom just below 30cm. Each of the assorted soil 

samples were consistently and separately mixed for isolation. Root nodules treated for proper 

disinfection treatment and lastly crushed in decontaminated distilled water and used for initial 

screening. 

2.2 ISOLATION, MAINTENANCE AND GROWTH CONDITIONS OF BACTERIAL 

ISOLATES  

Isolation of the PGP microbes was carried out on Yeast extract mannitol agar with congo red 

(CRYEMA) (HiMedia laboratories). The colonies from each nodule were purified by streaking 

2–3 times on same media. Fifty-Five strains were isolated from 20 nodule samples and streaked 

on YEMA medium and incubated at 28 ± 2 °C for maintenance and glycerol stock were prepared 

(Vincent 1970)20. Moreover, these colonies did not absorb the Congo red dye colour which is a 
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distinctive character of rhizobia (Hewedy, 2014). Colonies with different morphology were 

grown onto Ashby's mannitol agar (HiMedia laboratories) to determine the capacity to grow on a 

N free media. All the Nitrogen fixing bacterial isolates then cultivated on yeast extract mannitol 

agar (YEMA) (HiMedia laboratories) routinely.  

2.3 SCREENING OF BACTERIAL ISOLATES FOR P SOLUBILIZATION 

PHENOTYPE  

The isolated bacterial strains were screened for phosphate solubilization on a selective media i.e. 

Pikovskaya’s agar medium (Pikovskaya, 1948). The spot Inoculation of bacterial cultures on 

center of the plate containing Pikovskaya’s agar media by inoculation loop under aseptic 

condition was done. All the plates were incubated at 30±2°C for 5 days, a clear zone around the 

colonies was checked to confirm phosphate solubilization activity of the bacteria.    

Individual colonies from the isolation were then respotted onto new PVK plates for better 

analysis of clearing zone formation.  

2.4 MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION  

For the primary identification and characterization, morphological and biochemical tests are still 

one of the key criterions utilized (Rai, 2014). Morphological characterization was done to 

determine the colony characteristics of the rhizobial isolates. The biochemical tests viz., Gram 

staining; growth on yeast extract mannitol agar (YEMA) with Congo red, growth on YEMA with 

lactose yeast extract agar, growth on YEMA with bromothymol blue, growth on YEMA with 

glucose peptone agar, methyl red/vogues proskauer (M.R/V.P) medium (Kleczkowska, 1968; 

Somasegaran and Hoben, 1994; Cappuccino and Sherman 1992) were performed as per the 

standard procedures. 

2.5 SCREENING OF PLANT GROWTH‑PROMOTING (PGPR) ATTRIBUTES  

All the rhizobial isolates were evaluated for multiple plant growth promoting attributes viz., IAA 

production (Gordan and Weber, 1951), HCN production (A. Kumar, 2012), siderophore 

production (Estela, 2005), ammonia production (Cappuccino and Sherman, 1992).  

RESULTS AND DISCUSSION  

ISOLATION, MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF 

THE ISOLATES  
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The pigeon pea and chick pea nodule and soil samples were collected from Gandhinagar district 

Gujarat, India. Total of 55 strains were isolated and purified from 20 nodule and soil samples 

which did not absorb the Congo red dye from the YEMA media which is a distinctive 

characteristic of rhizobia. All these 55 rhizobial isolates were characterized for colony size, 

shape, elevation and colour. On the basis of morphological and biochemical attributes studied 

these isolates were grossly identified as Rhizobium defined by Somasegaran and Hoben 

(Somasegaran and Hoben, 1994). All the isolated strains were found to be Gram negative. MR/ 

VP test is used to decide the capacity of the bacteria to metabolize pyruvic acid. In MR test, 23 

strains produced red and 32 strains produced yellow color whereas in VP test 17 strains produced 

pink whereas 38 strains produced yellow colour. These findings also concur with earlier studies 

documented by Sayyed (Somasegaran and Hoben, 2011). 

 

 In Citrate utilization test 22 strain gave positive result while 33 strains gave negative result. In 

phenyl alanine test 18 strains gave positive result and 39 strain gave negative result. To 

determine the ability of the isolates to utilize glucose as the sole carbon source for growth, 

GPA assay was performed. After incubation at 28 °C for 4–5 days, all the 55 strains showed 

very poor growth which indicated that GPA test was positive for these rhizobia. Similar results 

have been reported by Dubey (Dubey, 2010) where neither of the isolate grew on GPA media.  

ISOLATION OF PHOSPHATE-SOLUBILIZING BACTERIA  

To screen for phosphate-solubilization activity of all the isolates bacteria (PSB), the isolates were 

inoculated on Pikovskaya (PVK) agar plates which contained insoluble phosphate. Total 09 

isolates gave comparatively larger zone were selected for further study. 

Table: Biochemical characterization of 09 isolates which shown positive Phosphate    

solubilization. Source – Cajanus cajan (Pigeon pea), Cicer arientinum (chickpea) 

Sample Gram 

Staining 

Citrate 

utilization 

Phenyl 

alanine 

MR VP Pyko 

1 Negative Positive Negative Positive Positive Positive 

2 Negative Negative Negative Negative Negative Positive 

3 Negative Positive Negative Positive Positive Positive 

4 Negative Negative Negative Positive Positive Positive 
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5 Negative Negative Negative Positive Positive Positive 

6 Negative Positive Negative Negative Positive Positive 

7 Negative Negative Negative Positive Positive Positive 

8 Negative Positive Positive Positive Negative Positive 

9 Negative Negative Negative Positive Negative Positive 

 

SCREENING OF PLANT GROWTH‑PROMOTING (PGP) ATTRIBUTES  

Multiple PGP activities of 09 rhizobial strains revealed that 05 strains were ammonia 

producers. Ammonia production not only improves plant growth, but also indirectly influences 

plant growth by inhibiting plant pathogenic microbes. Similar results were reported (Kumari, 

2018) in which all the isolates were positive for ammonia production in peptone water. All the 

strains were found to be positive to IAA production assayed using Salkowski method, the 

strain 06 produced highest amount of IAA in presence of tryptophan. In the present study, only 

03 strains were found to be positive for siderophore production which was determined by their 

ability to produce the distinct orange halo on the chrome azurol S (CAS) agar media. The 

strain 05 showed highest Siderophore production. All the 09 strains showed positive results for 

HCN activity.  

CONCLUSION 

The rhizobia strains were isolated from the nodules of pigeon pea and chick pea collected from 

Gandhinagar district purified and characterized by morphological, biochemical levels. The 

total 55 strains isolated in the present study among which 09 are able solubilize phosphate 

efficiently along with nitrogen fixation. We have selected 03 strains with the highest phosphate 

solubilization and other PGP traits for further study. The rhizobia isolate with multiple plant 

growth promoting (PGP) attributes can act as efficient biofertilizers/microbial inoculant for the 

legume crops grown in the country. Importantly, the methodology used in present study will be 

useful in screening of new local isolates and to test their effectiveness against unexplored 

legumes. Ultimately, this will aid in achieving the objective of enhancing the productivity of 

pulses in infertile soil. 
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ÖZET 

Kıraat ilminde, Kur‟ân‟a dair nakledilen farklı okuyuşların sahih bir kıraat veçhi olarak kabul 

edilebilmesi için üç şart vardır;  kıraat rivayetinin Arapça dil yapısına uyması, Hz. Osman 

tarafından yazdırılıp çoğaltılan mushaflardan birine uygun olması ve Hz. Peygambere ulaşan 

sahih bir senede sahip olması. Bunlar içerisinde en belirleyici olanı resm-i mushafa uygunluk 

kriteridir. Zira sahih senede sahip olmak zaten her rivayette aranan bir şarttır. Hz. 

Peygamberin fasih Arapça konuştuğu müsellem olduğu için, sahih senet şartını taşıyan bir 

kıraatin Arap diline uygun olması gerekir. Oysa bu iki şartı taşısa bile bir kıraatin sahih 

olabilmesi, mushafa uygunluğuna bağlıdır. Bu nedenle kıraatlerle ilgili yapılan 

değerlendirmelerde mushaf metnine çokça atıfta bulunulduğu görülmektedir. Klasik 

kaynaklarda mushafın yazısına referans olarak en çok kullanılan kelimeler “resm”, “hecâ”, 

“hatt” ve “kitâb” kelimeleridir. Mushaf kelimesine izafetle “resmü‟l-mushaf”, “hecâü‟l-

mushaf”, “hattu‟l-mushaf” ve “kitâbü‟l-mushaf” gibi terkiplerle karşımıza çıkan bu kelimeler 

bağlama göre bazen de marifelik takısıyla “er-resm”, “el-hatt” ve “el-kitâb” şeklinde 

kullanıldıklarında da mushaf yazısına delalet edebilmektedir. Bu kelimelere ek olarak bazı 

kaynaklarda yer alan “sevâd”  ve “sevâd-ı a„zam”  ifadelerinin de mushafa ya da mushaf 

metnine referans olarak kullanıldığını gösteren veriler bulunmaktadır. Sözlükte çoğunluk ve 

büyük çoğunluk gibi manalara gelen bu kelime, Müslümanların çoğunluğu, âlimlerin 

çoğunluğu veya kurrânın çoğunluğu gibi şahısların oluşturduğu bir kahir ekseriyete işaret 

maksadıyla kullanılabildiği gibi; bazen de mushafın yazısına delalet edecek şekilde 

kullanılmaktadır. Bu çalışma klasik kaynaklarda mushaf metnine referans olarak kullanılan 

kelimeler bağlamında “sevâd” kelimesinin tahlilini yapmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 

diğer kelimelerle birlikte “sevâd” kelimesinin mushaf metnine referans olarak kullanıldığına 

dair örnekler incelenecek ve kelimenin bu anlamda kullanıldığına dair tespitlerde 

bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kıraat, Resm-i Mushaf, Sevâd, 
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ABSTRACT 

In the science of recitation, there are three conditions for the different readings of the Qurʾān 

to be accepted as an authentic aspect of recitation: conformity of the recitation to the structure 

of the Arabic language, Compliance with one of the muṣḥafs pr nted and reproduced by 

Cal ph  Ot h mān b.  Affān and hav ng an authent c “sanad” reach ng the Prophet. The most 

decisive among these is the criterion of conformity to the text of the Cal ph  Ot h mān‟s 

muṣḥafs. For, having a authantic “sanad” is a condition sought in every narration. Since it is 

known that the Prophet spoke fluent Arabic, a recitation that meets the requirement of 

authentic “sanad” must be in accordance with the Arabic language. However, the validity of a 

recitation, even if it has these two conditions, depends on its conformity with the muṣḥaf. For 

this reason, it is seen that there are many references to the text of the muṣḥaf in the 

evaluations made about the recitations. The most used words in reference to the writing of the 

muṣḥaf in classical sources are “rasm”, “hijāʾ”, “ h att” and “k tāb”. These words, which 

sometimes appear in combinations such as “rasm al-muṣḥaf”, “hijāʾ al-muṣḥaf”, “ h att al-

muṣḥaf” and “kitāb al-muṣḥaf” can also appear depending on the context to be used as “al-

rasm”, “al-  h att” and “al- kitāb”. In addition to these words, there are data showing that the 

expressions “al-sawād” and “al-sawād al-a‟ẓam” in some sources are also used as a reference 

to the muṣḥaf or the text of the muṣḥaf. This word, which means the majority and the great 

majority in the dictionary, can be used to indicate an overwhelming majority of people such 

as the majority of Muslims, the majority of scholars or the majority of the qurrâ; sometimes it 

is used to denote the text of the muṣḥaf. This study aims to analyze the word “al-sawād” in the 

context of the words used as a reference to the text of the muṣḥaf in classical sources. In this 

direction, examples of the use of the word “al-sawād” together with other words as a 

reference to the text of the muṣḥaf will be examined and determinations will be made about 

that the word is used in this meaning. 

Keywords: Qirāʾāt, Rasm al-Muṣḥaf, al-Sawād 

GİRİŞ 

Geleneksel kıraat anlayışında bir kıraatin makbul addedilebilmesi için, kıraatin bazı özellikleri 

taşıması şart koşulmuştur. Buna göre bir vecihle de olsa Arapça‟ya, ihtimalen de olsa Hz. 

Osman (ö. 35/656) zamanında istinsah edilen mushaflardan birine uygun olan ve muttasıl bir 

senetle Hz. Peygambere ulaşan her kırâat sahih kabul edilmektedir. Bu şartları taşıyan bir 

kıraatin reddi caiz olmadığı gibi inkârı da helal değildir. Böyle bir kırâat Kur‟ân‟ın indirildiği 

yedi harftendir. İster yedi imamdan ister on imamdan isterse bunların dışındaki makbul 

imamlardan olsun, böyle bir kıraatin insanlar tarafından kabulü vaciptir. Bu temel esaslardan 
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birini ihlal eden kırâat, ister yedi imamdan isterse daha büyük zevattan olsun, zayıf, şâz veya 

batıl olarak kabul edilmektedir.
1
  

Kıraat kabulünde aranan şartlar içerisinde mushafa uygunluk şartının çok önemli bir yeri 

vardır. Zira Hz. Osman döneminde (644-656) mushafın Kureyş lehçesi esas alınarak 

yazılması, bu mushaftan istinsah edilen mushaf nüshalarının belli başlı merkezlere 

gönderilmesi ve Kur‟ân kıraatinde sadece bu mushaflara uygun kıraatlere itibar edilmesi 

sebebiyle, makbul kıraat anlayışında ilk kırılma yaşanmış ve bu mushaflara uygun olmayan 

bazı sahabe kıraatleri sahih kıraat olarak kabul görmemiştir. Kaynaklarda Hz. Osman‟a izafe 

edilen mushaf nüshaları “Mesâhif-i Osmâniyye” tabiriyle ifade edilmiştir. Ayrıca Hz. 

Osman‟ın kendi yanında tuttuğu mushaf “İmam Mushaf” ismiyle anılırken, bazı şehirlere 

gönderilen diğer mushaflar için “mesâhifu‟l-emsâr” tabiri kullanılmıştır. Bu mushafların 

sayısı ve gönderildikleri merkezler hakkında farklı bilgiler bulunmakla birlikte mushaflar 

arasındaki imla farklılıklarına yer veren rivayetler göz önünde bulundurularak bu mushafların 

sayısının en az altı olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Söz konusu rivayetlerde zikri geçen 

Mekke, Medine, Kûfe, Basra, Şâm nüshaları ve Hz. Osman mushafına ilaveten bazı 

kaynaklarda Yemen, Bahreyn, Mısır ve el-Cezire‟ye de mushaf gönderildiğine yer 

verilmiştir.
2
 

İstinsah edilen mushaflar arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır.
3
 Bu nedenle, kırâatlerin 

sahih kabul edilebilmesi için, bu mushaflardan herhangi birine uygun olması yeterli 

görülmüştür. Aksi takdirde bir mushafa uygun olan kırâatin farklı yazılan diğer bir mushafa 

muhalif olması kaçınılmazdır. Bu hususa dikkat çeken İbnü‟l-Cezerî (ö. 833/1429), 

mushafların bazısında bulunup diğerlerinde bulunmayan hususiyetlerin varlığına işaret 

ederek, kırâatlerin bu mushaflardan herhangi birine uygun olması gerektiğini ifade etmiş; 

mushaflardan herhangi birinin hattına uygun olmayan kırâatin, üzerinde icmâ bulunan 

mushafa muhalefetten dolayı şâz kabul edileceğini belirtmiştir.
4
 

Ayrıca, “resm-i kıyâsî” şeklinde tabir edilen Arap dili yazım kuralları açısından 

değerlendirildiğinde, Osman mushaflarının kendine özgü bazı nitelikleri haiz olduğu 

görülmektedir. Bundan dolayı bu mushafların yazım özelliklerinin resm-i kıyâsî‟den 

farklılığını ifade etmek üzere “resm-i ıstılâhî” ve “resm-i mushaf” tabirleri kullanılmıştır. 

Resm-i mushaf ile resm-i kıyâsî arasındaki temel fark, birincisinde lafız-okuyuş örtüşmesinin 

dışına çıkan yazımların olmasına karşın, ikincide bu örtüşmenin mümkün mertebe dikkate 

                                                            
1 Ebü‟l-Hayr Muhammed b. Muhammed İbnü‟l-Cezerî, en-Neşr fi’l-kırââti’l-‘aşr (Beyrut: Dâru‟l-Kütübi‟l-„İlmiyye, 2006), 

1, 15; Ebü‟l-Fazl Celalüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî, el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2006), 

1, 236. 
2 Mehmet Emin Maşalı, “Mushaf”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/242. 
3 Mushaflar arasındaki farklılıklar için bkz. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm, Fezâilü’l-Kur’ân, thk. Mervân el-

Atiyye (Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1999), 328-333; Ebû Amr Osmân b. Saîd ed-Dânî, el-Mukni’ fî ma‘rifeti 

mersûmi mesâhifi ehli’l-emsâr (Beyrut: Dâru‟l-Beşâiri‟l-İslâmiyye, 2011), 254-302. 
4 İbnü‟l-Cezerî, en-Neşr fi’l-kırââti’l-‘aşr, I, 16-17. 
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alınmış olmasıdır.
5
 Nitekim resm-i mushafta yazıldığı halde telaffuz edilmeyen ya da telaffuz 

edildiği halde yazıda bulunmayan harflerin varlığı söz konusudur. Kaynaklarda “hazif” ve 

“ziyâde” başlıkları altında incelenen bu konu çerçevesinde med harflerinin yazımı da ele 

alınmaktadır. Resm-i mushafın niteliklerinden bir diğeri de, daha ziyade sessiz harflerin 

yazım özelliklerinin mevzu bahis edildiği ve kelimelerin yazımında görülen harf 

değişimlerinin incelendiği “ibdâl” konusudur. Hemzenin yazım özelliklerinin inceleme 

konusu yapıldığı “hemze” bahsi ve bitişik ya da ayrık yazıma konu olan harf ve edatlarla ilgili 

“vasıl-fasıl” konusu da resm-i mushafın diğer özellikleridir. Son olarak bu mushaflara ait 

niteliklerden birisi de “iki kırâati muhtevi olan kimi kelimelerin bunlardan biri doğrultusunda 

yazılması” konusudur ki bir yönüyle hazif, bir yönüyle sessiz harflerin yazımı ve bir yönüyle 

de istinsah edilen mushaflar arası farklılık konularını kapsamaktadır.
6
 Kıraatlerin mushafa 

uygunluğu konusunda yapılan değerlendirmelerde, mushafların taşıdığı bütün bu özel 

durumların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Mushafların bu özel durumlarından 

hareketle, kırâatlerin mushafa uygunluğu ilkesi, İbnü‟l-Cezerî tarafından “ihtimalen de olsa 

bu mushaflara uyan” şeklinde revize edilmiştir. Zira ona göre mushafa uygunluk açık bir 

şekilde tahkiki olarak gerçekleşebileceği gibi alternatif bir okumayla takdiri olarak da 

gerçekleşebilir.
7
 Böylece hareke ve noktalama işaretlerinden mücerret olan mushaf hattının 

iskeletine hakikaten veya takdiren uyan kırâat şekilleri de mushafa uygunluk ölçütünü haiz 

kabul edilmiştir. 

Gerek, sahih kıraatlerin tespitinde mushafa uygunluk kriterinin önemli bir yer tutması, 

gerekse istinsah edilen bu mushafların sahip olduğu kendine özgü bazı nitelikler sebebiyle, 

kıraat ilminde mushaf metninin yapısı ve imla özelliklerini konu edinen müstakil eserler 

kaleme alındığı ve kıraatlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde de mushaf metnine çokça atıfta 

bulunulduğu görülmektedir. Ancak bu atıflar çok farklı kelimelerle yapılabilmekte, bazen de 

kullanılan ifadenin medlülü tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, klasik kıraat 

kaynaklarında Kur‟ân‟ın metni ve yazım özelliklerini ifade etmek için hangi kelime ve 

tabirlerin kullanıldığını tespit etmek önem arz etmektedir. 

Klasik Kaynaklarda Mushaf Metnine Delalet Eden Kelimeler 

Kur‟ân‟ın metin yapısı ve imlâ özellikleri konusu, klasik edebiyatta, daha ziyade, “resmü‟l-

mushaf”, “hicâü‟l-mushaf”, “er-resmü‟l-Osmânî” ve “er-resmü‟l-ıstılâhî” kavramlarıyla ifade 

edilmiştir. Kur‟ân metninin tamamını ifade eden “mushaf” kavramı “yazılı sahifeleri iki 

kapak arasında derleyen şey”
8
 anlamına gelmektedir. Bu kelimelerin bazen Übey b. Ka„b (ö. 

                                                            
5 Ahmed b. Muhammed b. Ahmed ed-Dimyati el-Benna, İthâfu fuzalâi’l-beşer bi’l-kırââti’l-erba‘ate ‘aşer = 

Müntehe’l-emânî ve’l-meserrât fî ‘ulûmi’l-kırâât., thk. Şa‟bân Muhammed İsmâ„îl (Beyrut: Alemü‟l-Kütüb, 

2007), I, 82. 
6 Bkz. Dânî, el-Mukni’; Mehmet Emin Maşalı, Kur’ân’ın metin yapısı : Mushaf tarihi ve imlası. (Ankara: 

Avrasya Yayıncılık, 2004), 145-146; M. Atilla Akdemir, “Kırâat-resmü‟l-Mushaf İlişkisi”, Kur’an ve Tefsir 

Araştırmaları (Sempozyum), (2002), 125-126. 
7 İbnü‟l-Cezerî, en-Neşr fi’l-kırââti’l-‘aşr, I, 17. 
8 Ebu‟l-Fazl Cemâluddîn Muhammed İbn Manzur, Lisânü’l-Arab (Beyrut: Dâru Sâder, 1990), IX, 186; Seyyid 

Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘arûs min cevâhiri’l-Kâmûs (Beyrut: Dâru‟l-Hidâye, 1987), XXIV, 6. 
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33/654 [?]), Abdullâh b. Mes„ûd (ö. 32/652-53) ve Enes b. Malik (ö. 93/711-12) gibi 

sahabilere ait vahiy koleksiyonlarını anlatmak için de kullanıldığı görülmektedir.
9
 Ancak 

klasik doktrinde bu kavram, daha ziyade,  Hz. Osman zamanında istinsahı gerçekleştirilen 

Kur‟ân nüsha ve nüshalarını ifade etmek için kullanılmıştır.
10

 Hz. Ebû Bekir (ö. 13/634) 

zamanında derlenen vahiy malzemesi ise “sahife” kelimesinin çoğulu olan “suhuf” 

kelimesiyle ifade edilmiştir. Kur‟ân‟ın metin yapısı ve imlâ özelliklerini belirtmede kullanılan 

terkiplerde yer alan yaygın kullanıma sahip kavramlardan biri “hicâ” (ِهَجاء) kelimesidir. 

Örneğin, İbnü‟n-Nedîm (ö. 385/995 [?]), mushafın imlâ özelliklerine dair kaleme alınan 

eserler için açtığı başlığa el-kütübü’l-müellefe fî hicâi’l-mesâhif adını vermiştir.
11

 Ancak Ebû 

Amr ed-Dânî‟nin (ö. 444/1053) aynı konuyu inceleyen meşhur eserine el-Muknî fî resmi 

mesâhifi’l-emsâr
12

 adını vermesiyle “resm” (َسْسم) kavramının baskın olarak kullanılmaya 

başlandığı düşünülmektedir. “resm” kavramının Hz. Osman‟a nispetle “er-resmü‟l-Osmânî” 

şeklinde kullanımı ise daha sonraki dönemlere aittir.
13

 

Klasik kaynaklarda “hicâ” ve “resm” kelimelerinin yanında, mushafın yazısına referans olarak 

kullanılan başka kelimeler de bulunmaktadır. Özellikle ilk dönem eserlerinde “hatt” (َّّخط) ve 

“kitâb” (ِكتَاب) kelimelerinin de mushaf metnini ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. 

Mushaf kelimesine izafetle “hattu‟l-mushaf”
14

 ve “kitâbü‟l-mushaf”
15

 gibi terkiplerle 

karşımıza çıkan bu kelimeler, marifelik takısıyla “el-hatt”
16

 ve “el-kitâb” şeklinde 

kullanıldıklarında da bağlama göre, mushaf yazısına delalet edebilmektedir. 

İlk dönem lügavî müfessirlerden olan Ahfeş el-Evsat (ö. 215/830 [?]) kırâat 

değerlendirmelerinde ve tercihlerinde resm-i mushafa uygunluk ilkesini dikkate almaktadır. 

Bu değerlendirmelerinde o, Kur‟ân nüshalarını ifade etmek için “mushaf”
17

 tabirinden ziyade 

“el-kitâb” kelimesini kullanmaktadır.
18

 Kanaatimizce Ahfeş, “el-kitâb” tabiriyle mushafın 

yazısını/hattını kastetmektedir. Bu nedenle onun eserinde kıraatler bağlamında geçen  “el-

kitâb” kelimelerinin mushafın yazısını ifade eden “resm-i mushaf” şeklinde anlaşılması 

kannatimizce daha uygundur. Söz gelimi o, Münafikûn 63/10. ayeti ile ilgili “fe essaddeka ve 

ekûne” (ََّّوأَُكون ذََّق ,şeklindeki kırâatın kitaba/yazıya aykırı olduğunu belirtmekte (فَأَصَّ
19

 

                                                            
9 Übey mushafı için Bkz. Ebû İshak İbrâhim b. es-Serî b. Sehl ez-Zeccâc, Me‘âni’l-Kur’ân ve i’râbuhû, thk. 

Abdülcelîl Abduh Şelebî (Kahire: Dâru‟l-Hadîs, 2005), III, 234; Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd b. Abdullah el-

Ferrâ, Me‘ani’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru İhyâi‟t-Türâsi‟l-„Arabî, 2003), I, 332; Ebû Ca„fer Ahmed b. Muhammed 

b. İsmâîl İbnü‟n- Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru‟l-Kütübi‟l-„İlmiyye, 2004), I, 35; II, 34; III, 92; 

Abdullâh mushafı için bkz. Ferrâ, Me‘ani’l-Kur’ân, I, 76; Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, I, 135; Enes mushafı için 

bkz. Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, II, 195. 
10 Sahîh kırâat şartlarını sistemleştirip bugünkü formuna getiren İbnü‟l-Cezerî “mushaf” tabirini Hz. Osman‟ın 

istinsah ettirdiği mushaflar anlamında kullanmaktadır. Bkz. İbnü‟l-Cezerî, en-Neşr fi’l-kırââti’l-‘aşr, I, 15, 16. 
11 Bkz. Muhammed b. İshâk Ebü‟l-Ferec İbnü‟n-Nedîm, el-Fihrist (Beyrut: Dârü‟l-Ma‟rife, 1978), 55. 
12 Bkz. Dânî, el-Mukni’. 
13 Maşalı, Kur’ân’ın metin yapısı : Mushaf tarihi ve imlası., 15-18. 
14 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, III, 16. 
15 Ferrâ, Me‘ani’l-Kur’ân, II, 55. 
16 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, 3, 150, 279; 4, 155. 
17 Görebildiğimiz kadarıyla o, sadece Hûd 11/68. ayet bağlamında  “el-mushaf” ifadesini kullanmıştır. Bkz. 

Ebü‟l-Hasan Sa„îd b. Mes„ade el-Mücâşi„î el-Ahfeş, Me‘âni’l-Kur’ân (Kahire: Mektebetü‟l-Hancî, 1990), I, 384. 
18 Ahfeş, Me‘âni’l-Kur’ân, I, 69, 78, 79, 121, 309, 339. 
19 Ahfeş, Me‘âni’l-Kur’ân, I, 69. 
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kitaba/yazıya uygun olan kırâatin ise “ve ekun” (َّْوأَُكه) şeklindeki okuyuş olduğunu 

vurgulamaktadır. Yine o, Tâ hâ 20/63. ayette geçen “in hâzâni lesâhirâni” ( ّ ّنََساِحَشانِّهّ إِْن زاِن ) 

ifadesinin “inne hâzeyni lesâhirâni” ( ّهّ  ّنََساِحَشانِّيّْزإِنَّ ِه ) şeklinde okunduğuna dair malumat 

verdikten sonra bunun kitaba/yazıya muhalif olduğunu belirtmektedir.
20

 Bu gibi örneklerde 

kullanılan “kitâb” kelimesinin mushaf metnini ifade ettiği açıktır. Zira bu örneklerde tartışılan 

konu kelimenin mushaftaki yazımıyla ilgilidir. 

Yine ilk dönem lügavi müfessirlerden olan Nehhâs‟ın (ö. 338/950) eserinde “mushaf” 

kelimesinin yanı sıra  “hattu‟l-mushaf” ve “el-hatt” (ّّاَْنَخط) ibarelerinin de mushaf metnini ifade 

etmek için kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, Meryem 19/67. ayette geçen “e ve lâ 

yezküru” ( ّيَْزُكشُّأَوَّ آل ) ifadesini Übey b. Ka‟b‟ın “e ve lâ yetezekkeru” ( ّيَتَزَكَّّ شُّأََوآل ) şeklinde 

okuduğunu belirten Nehhâs, mushafın hattına/yazısına muhalif olduğu için, bunu bir kıraat 

olarak değil; tefsir rivayeti olarak değerlendirmektedir.
21

 Yine Neml 27/67. ayette geçen “e 

izâ künnâ” ( ّ ُكنَّاَءإِرَا ) ibaresinin Nâfi (ö. 169/785) ve Ebû Amr (ö. 154/771) kıraatinde “izâ 

künnâ” (ُّكنَّا  şeklinde olduğunu belirten Nehhâs, bu kıraatin mushafın hattına/yazısına (إِرَا

uygun ve güzel bir kıraat olduğunu ifade etmektedir.
22

 Bu gibi örneklerde kelimelerin 

mushaftaki yazılışı hakkında değerlendirme yapıldığı için, bağlama uygun olarak “el-hatt” 

kelimesinin mushafın yazısı olarak anlaşılması daha doğrudur.  

“Sevâd” Kelimesinin Mushaf Metnine Referans Olarak Kullanılması 

Nehhâs‟ın eserinde, “mushaf” tabirine ek olarak “sevâd”
23

”ve “es-sevâdü‟l-a„zam (َسَواد) 
24

 

( ّاألَعّْ مظَّاَنسََّوادُ ) ifadelerinin de mushaf metnini ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. 

Sözlükte siyahlık, çoğunluk ve büyük çoğunluk gibi manalara gelen
25

 bu kelimenin Nehhâs‟ın 

eserinde Müslümanların çoğunluğu, âlimlerin çoğunluğu veya kurrânın çoğunluğu gibi 

şahısların oluşturduğu bir kahir ekseriyet anlamında kullanıldığını düşünmüyoruz.
26

 Zira 

“sevâd” kelimesinin kullanıldığı birçok yerde, bu ilk anlamından ziyade, üzerine yazı yazılan 

ve yazım özellikleri gözle görülen bir materyal olarak anlaşılmasını sağlayan veriler 

bulunduğu gözlenmektedir.
27

 Çalışmanın bundan sonraki bölümünde “sevâd” kelimesinin 

kullanımıyla alakalı bazı örnekler ışığında, bu kelimenin mushaf metnine delaleti ortaya 

konmaya çalışılacaktır. 

İlk olarak, Bakara 2/98. ayette geçen  “mîkâîle” ( ئِيمِميَكا ) kelimesinde dört lügat bulunduğunu 

belirten Nehhâs, Hicaz ehlinin ve Ebû Amr‟ın “mîkâle” (ِميَكال) şeklinde okuduğunu ifade 

etmiştir.  Nâfi‟in ise, “hatt”a muhalefetten şiddetle kaçındığı için, bu okuyuşu 

                                                            
20 Ahfeş, Me‘âni’l-Kur’ân, I, 121. 
21 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, 3, 16. 
22 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, 3, 150. 
23 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, I, 28, 35, 56, 57, 82, 148; II, 21, 66. 
24 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, III, 91-92; V, 29, 167. 
25 Ebü‟l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal er-Râğıb el-İsfahânî, Mu‘cemü müfredâti elfâzi’l-Kur’ân. 

(Beyrut: Dâru‟l-Kütübi‟l-„İlmiyye, 1997), 278. 
26 Bu kanaat daha önce yaptığımız bir çalışmada da dile getirilmiştir. Bkz. Ali Temel, Dilbilimsel tefsirlerde 

kırâatlere yaklaşım (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017), 218. 
27 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, I, 131-132, 148; II, 65, 99, 207; III, 141-142; IV, 55-56, 193, 272. 
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benimsemediğini aktaran Nehhâs, onun, “sevâd”da bu kelimenin “kâf”dan sonra “elif” ve 

“yâ” ile ( مىامىك ) şeklinde yazıldığını görünce, bazı yabancı kelimelerde olduğu gibi, elifin 

yazıda düşürüldüğüne hükmederek “mîkâile” (ِميَكائِم) şeklinde okuduğunu söylemektedir.
28

 

Burada Nehhâs‟ın “hatt” ile “sevâd” kelimelerini aynı bağlamda birbirlerinin yerine 

kullandığı görülmektedir. Ayrıca kelimenin “sevâd” da elif ve vâv ile yazıldığının 

belirtilmesi, bu kelimenin mushaf metnine delalet etmek için kullanıldığını göstermektedir. 

Bakara 2/271. ayette Ebû Amr, Âsım (ö. 127/745) ve Nâfi‟in “feni„immâ hiye” (َّاِهي  (فَنِِعمَّ

şeklinde okuduğunu belirten Nehhâs, Âmeş (ö. 148/765), Hamza (ö. 156/773)ve Kisâî‟nin (ö. 

189/805) ise “fene„immâ hiye” ( اِهيَّفَنَّ ِعمَّ ) şeklinde okuduğunu nakletmektedir. Ebû Amr ve 

Nâfi‟den “ayn” harfinin sükûnu ile “feni„mmâ hiye” (َّاِهي  şeklinde başka bir rivayet daha  (فَنِْعمَّ

bulunduğunu söyleyen Nehhâs, “feni„me mâ hiye” (ََّّماِهي  şeklindeki diğer bir ise (فَنِْعَم

okuyuşun Kur‟ân dışında caiz olabileceğini, fakat “sevâd”da bu kelime bitişik olduğu için 

idğâm yaparak okumanın gerekli olduğunu ifade etmektedir.
29

 Kelimenin bitişik ya da ayrı 

oluşu yazıyla alakalı bir durumdur. Benzer bir durum A‟râf 7/105. ayette karşımıza 

çıkmaktadır. “hakîkun alâ ellâ ekûle” ( َّعهَى ّأََّّحِقيٌق ّأَقُولَّْن آل ) ifadesinde geçen “ellâ” ( ّآلأَّ ْن ) 

ibaresinin “sevâd”da bir yerde “en lâ” ( ّآلأَّ ْن ) şeklinde ayrı ayrı, başka bir yerde de “ellâ” 

şeklinde (ّأآَّل) bitişik olduğunu
30

 aktaran Nehhâs, “sevâd” kelimesiyle mushaf metnini 

kastetmiş olmalıdır. Zira bu kelimenin bitişik ya da ayrı oluşu ancak yazıda ayırt 

edilebilmektedir. 

Bir diğer örnek Şûrâ 42/24. ayette geçen “yemhullâhü” (ّهللا  ,ifadesiyle ilgilidir. Nehhâs (يَْمُح

buradaki “yemhû” (ُّيَْمح) fiilinin “sevâd”da “vâv” ile (يَْمُحو) şeklinde yazılması gerekirken, 

geçiş halindeki lafız üzere “vâv”sız olarak (ُّيَْمح) şeklinde yazıldığını belirtmektedir. “vâv”ın 

atılma sebebi hem onun hem de ondan sonra gelen “lâm”ın sakin olmasıdır. Vakıf halinde bu 

neden ortadan kalkacağı için, Nehhâs‟a göre bu kelime üzerinde vakfedilmemesi gerekir. Zira 

telaffuzda “vâv” sabit olursa “sevâd”a muhalefet edilmiş; “vâv” hazf edilirse de lahn yapılmış 

olur.
31

 Nehhâs‟ın buradaki kullanımı da “sevâd”ın yazılı bir materyal olduğunu 

göstermektedir. Nitekim Zeccâc da bu konuya değinerek söz konusu kelimenin mushafta 

“vâv”sız yazıldığını belirtmiştir.
32

 Nehhâs‟ın “sevâd” kelimesiyle ifade ettiği manayı 

Zeccâc‟ın “mushaf” kelimesiyle anlatması bu kelimelerin ilk dönem kaynaklarında müteradif 

olarak kullanılabildiğini göstermektedir. 

Benzer bir durum Kamer 54/5. ayette geçen “femê tuğni‟n-nüzür” (ّاننُّزُس ّتُْغِه  ifadesinde (فََما

karşımıza çıkmaktadır. Nehhâs, bazı insanların “sevâd”da “tuğni” ( يتُْغنِّ ) fiilinden “yâ” 

harfinin hazfedilmiş olmasını “mâ” (َما) edatının, cezm edatı olan “lem” ( مّْنَّ ) gibi 

değerlendirilmesine bağladıklarını nakletmektedir. Ona göre bu hatadır ve Arap dili açısından 

kötü bir izahtır. Çünkü “mâ” edatı cezm edatı değildir. Bu edat fiilere ve isimlere gelebilir. 

                                                            
28 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, I, 70. 
29 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, I, 131-132. 
30 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, II, 65. 
31 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, IV, 55-56. 
32 Zeccâc, Me‘âni’l-Kur’ân ve i’râbuhû, IV, 303. 
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Dolayısıyla cezm yapması muhaldir. Aynı şekilde bu iki edatın manaları da farklıdır. Çünkü 

“lem” (ّْنَم) müstakbel fiili mazi yapar, “mâ” ise “hâl”i olumsuzlaştırır. “sevâd”da “tuğni” ( ْغنِيتُّ ) 

fiilinden “yâ”nın hazfedilmesi ise geçiş durumundaki telaffuza binaen gerçekleşmiştir. Aynı 

şekilde “yed‟u‟d-dâ‟î” (ّانذَّاِعي ) ”ifadesindeki “yed‟û (يَْذُع ويَْذعُّ ) fiili de geçiş halindeki 

tefaffuzuna binaen (ُّيَْذع) şeklinde “vâv”sız yazılır.
33

 Kelimenin sonunda bir harfin yazılı olup 

olmaması görsel bir aktarım olup bu örneklerde geçen “sevâd” kelimesinin yazılı bir nesneye 

delalet ettiğini göstermektedir. 

Son olarak, Nûh 71/23. ayette geçen “velâ yeğûse ve ye‟ûka” ( ّيَغُو َّويَعُوقََّوآل َث ) ifadesini 

A‟meş‟in munsarıf olarak “velâ yeğûsen ve ye‟ûkan” (ًّ َّويَعُوقا ً ّيَغُوثا  şeklinde okuduğunu (َوآل

belirten Nehhâs, bu okuyuşun Halîl (ö. 175/791) ve Sîbeveyhi‟ye (ö. 180/796) göre lahin 

olduğunu, aynı zamanda da “sevâdı a‟zam”a muhalif olduğunu söylemektedir.
34

 Bu kelimeler 

munsarıf kabul edildiğinde iki üstünlü tenvin ile okunmaları gerekir. Bu da kelimenin 

sonunda tenvin için konulan zaid bir elifin yazılı olmasını gerektirir. Zira iki üstünlü tenvinin 

sona eklenen elifle gösterilmesi bir imla kaidesidir. Dolayısıyla kelimenin munsarıf olarak 

okunmasının “sevâd”a aykırı olması mushafta elifin yazılmamasıyla ilgilidir. Bu da “sevâd” 

kelimesinin bu örnekte mushaf anlamında kullanıldığını göstermektedir. Nitekim Zeccâc da 

aynı konuya temas etmiş ve konuyla ilgili mütalaasında “kurrânın ve mushafın üzerinde 

ittifak ettiği kıraat bu kelimelerin munsarıf olarak okunmasıdır. Zira yazıda (fi‟l-kitâb) “elif” 

yoktur” diyerek, Nehhâs‟ın “sevâd” kelimesiyle ifade ettiği manayı “mushaf” ve “kitâb” 

kelimeleriyle anlatmıştır.
35

 Bu da söz konusu kelimelerin kaynaklarda birbiri yerine 

kullanılabildiğini göstermektedir. 

Ayrıca Nehhâs‟ın diğer bir eseri olan Me’âni’l-Kur’ân‟da iki yerde “sevâd” kelimesini 

mushaf anlamında kullandığı görülmektedir.
36

 

Netice itibariyle, Nehhâs‟ın bu ifadeyle yazılı bir materyalden bahsettiği netlik 

kazanmaktadır. İncelenen örneklerin bağlamlarını göz önünde bulundurarak, bu yazılı 

materyallerin mushaf nüshaları olduğunu ve Nehhâs‟ın bu ifadeyle mushaf metnini 

kastettiğini söyleyebiliriz. “Sevâd” kelimesi ile mushaf arasında nasıl bir bağ kurulabileceği 

ve bu kelimenin hangi açıdan mushaf metnine refarans olabileceği konusunda ise bazı 

ihtimaller üzerinde durulabilir. Bizce bunlardan en kuvvetli olanı, mushaf metni üzerinde 

gerçekleşmiş olan icmâ‟ın vurgulanmasıdır. Yani sözlükte kahir ekseriyet anlamına gelen 

“sevâdı a‟zam” kelimesi ile sahabenin icmâı ve icmâa konu olan mushaf kastedilmiş olabilir. 

Böylece mushafa uygunluk veya aykırılık temelinde yapılan değerlendirmelerde icmâ 

otoritesi belirleyici bir faktör olarak ön plana çıkarılmış olur. İkinci olarak “sevâd” 

kelimesinin kökünde bulunan siyahlık manasından hareketle mushafların yazısındaki 

siyahlığa telmihte bulunularak mushafın yazısı kastedilmiş olabilir. İlk dönem mushaflarında 

                                                            
33 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, IV, 193. 
34 Nehhâs, İ‘râbu’l-Kur’ân, V, 29. 
35 Zeccâc, Me‘âni’l-Kur’ân ve i’râbuhû, V, 180. 
36 Bkz. Ebû Ca„fer Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl İbnü‟n-Nehhâs, Me‘âni’l-Kur’ân, thk. Yahyâ Murâd (Kahire: 

Dâru‟l-Hadîs, 2004), I, 335; II, 1145. 
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ana metnin siyah renkte yazıldığı, asıl nüshada olmayan ve sonradan metne eklenen hareke ve 

nokta gibi bazı işaretler için farklı renkler tercih edildiği göz önünde bulundurulduğunda bu 

ifade ile mushafın orijinal metninin kastedilmiş olması pak ala mümkündür.  Ebû Hayyân el-

Endelûsî (ö. 745/1344), Semîn el-Halebî (ö. 756/1355) ve Âlûsî (ö. 1270/1854) gibi bazı 

âlimlerin eserlerinde kullandıkları “sevâdü‟l-mushaf”
37

 tabiri de bu ihtimali 

kuvvetlendirmektedir. Yine kelimenin çoğunluk anlamından hareketle, Hz. Osman döneminde 

istinsah edilip değişik merkezlere gönderilen mushafların çoğunluğunun kastedildiği de 

söylenebilir. Ayrıca kelimenin, içerisinde Basra ve Kûfe‟nin de bulunduğu Mezopotamya 

bölgesini ifade etmek için kullanıldığı
38

 da düşünülürse, Nehhâs‟ın bu ifadeyle, sevâd 

bölgesinde bulunan mushaflar anlamında, Basra ve Kûfe mushaflarını kastettiği düşüncesine 

de ulaşılabilir. 

SONUÇ  

Kur‟ân‟ın metin yapısı ve imlâ özellikleri konusu kıraat ilminde çok önemli bir yere sahiptir. 

Zira mushafa uygunluk kriteri sahih kıraatlerin tespiti açısından çok büyük bir önemi haizdir. 

Gerek, sahih kıraatlerin tespitinde mushafa uygunluk kriterinin önemli bir yer tutması, 

gerekse istinsah edilen bu mushafların sahip olduğu kendine özgü bazı nitelikler sebebiyle, 

kıraat ilminde mushaf metninin yapısı ve imla özelliklerini konu edinen müstakil eserler 

kaleme alınmış ve klasik kaynaklarda kıraatlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde de mushaf 

metnine çokça atıfta bulunulmuştur. Ancak bu atıfların, kimi yaygın kullanılan kimi ise fazla 

bilinmeyen, birbirinden farklı kelimelerle yapılabildiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle, klasik 

kıraat kaynaklarında Kur‟ân‟ın metni ve yazım özelliklerini ifade etmek için hangi kelime ve 

tabirlerin kullanıldığını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmayla, klasik edebiyatta, daha ziyade, 

“mushaf”, “resmü‟l-mushaf”, “hicâü‟l-mushaf”, “er-resmü‟l-Osmânî” ve “er-resmü‟l-ıstılâhî” 

kavramlarıyla ifade edilen mushaf metninin ve imla özelliklerinin, Ahfeş, Ferrâ ve Nehhâs 

gibi ilk dönem lügavi müfessirler tarafından, “hattu‟l-mushaf” ve “kitâbü‟l-mushaf” gibi 

terkiplerle de anlatıldığı ortaya konmuştur. Ayrıca, özellikle Nehhâs‟ın eserinde “sevâd” ve 

“sevâd-ı a„zam” tabirlerinin de mushaf metnine referans olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Nehhâs‟ın kullanımlarını örnekleyen ifadelerden de anlaşıldığı üzere, sözlükte siyahlık, 

çoğunluk ve kahir ekseriyet gibi manalara gelen bu kelime, Nehhâs‟ın eserinde literal 

anlamda değil; mushaf metnini ifade etmek için kullanılmıştır. Çalışmada incelenen 

örneklerin, “sevâd” kelimesinin yazılı bir materyal olarak anlaşılmasını sağlayacak veriler 

barındırması bu kanaati pekiştirmektedir. Ayrıca Nehhâs‟ın “sevâd” kelimesiyle ifade ettiği 

mananın, Zeccâc gibi diğer müellifler tarafından “mushaf” ve “kitâb” kelimeleriyle anlatılmış 

olması da ilk dönem kaynaklarında bu kelimelerin birbirinin müradifi olarak kullanılabildiğini 

göstermektedir. 

                                                            
37 Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelûsî, el-Bahru’l-muhît (Beyrut: Dâru 

İhyâi‟t-Türâsi‟l-„Arabî, 1990), I, 161, 324; Ahmed b Yûsuf es-Semîn el-Halebî, ed-Dürrü’l-masûn fî ’ulûmi’l-

kitâbi’l-meknûn., thk. Ali Muhammed Muavvız (Beyrut: Dâru‟l-Kütübi‟l-„İlmiyye, 1994), I, 274; III, 576; Ebü‟s-

Senâ Şihâbüddîn Mahmûd b. Abdullâh b. Mahmûd el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî fî tefsîri’l-Kur’âni’l-‘azîm ve’s-

seb‘i’l-mesânî, thk. Ali Abdülbârî „Atiyye (Beyrut: Dâru‟l-Kütübi‟l-„İlmiyye, 1415), I, 335; VI, 240, 429. 
38 Mustafa Demirci, “Sevâd”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/576. 
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ÖZET 

Etik ve ahlaki açıdan doğru davranış ve tutumlar sergilemek işyerlerinde hem çalışanlar hem 

de liderlerden beklenen önemli bir davranış biçimidir. Bununla beraber örgütler açısından 

pozitif çıktılara sebep olan ancak etik olmayan davranış türleri konusunda yapılan araştırmalar 

son zamanlarda literatürde sıkça yer almaktadır. Bu tür davranışlardan biri de etik olmayan 

örgüt yanlısı davranışlardır. Örgütün yararına gerçekleştirilen ancak etik ilkelere aykırı olan 

bu davranışların sergilenmesi çeşitli örgütsel faktörlerden etkilenebilmektedir. Çalışma 

kapsamında etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar sergileme eğiliminin örgütlerde 

etkilenebileceği faktörlerden olan örgütsel özdeşleşme ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın 

amacı örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar üzerindeki etkisini sağlık 

kurumları örneğinde incelemektir. Amaç doğrultusunda 292 sağlık çalışanından anket tekniği 

ile veri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt 

yanlısı davranışlar üzerinde anlamlı pozitif etkisi tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Örgütsel Özdeşleşme, Etik Olmayan Örgüt Yanlısı 

Davranışlar 

ABSTRACT 

Making ethical and morally correct decisions is an important output of behavior expected 

from both employees and leaders in the workplace. However, some types of behavior that 

have positive outcomes for organizations, although not ethical in the literature, have been 

examined recently. One of them is pro-ethical organizational behavior. The demonstration of 

these behaviors, which are carried out for the benefit of the organization but are contrary to 

ethical principles, can be influenced by various organizational factors. Within the scope of the 
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study, organizational identification, which is one of the factors that can affect the tendency to 

exhibit unethical pro-organizational behaviors in organizations, is discussed. In this context, 

the aim of the study is to examine the effect of organizational identification on unethical pro-

organizational behaviors in the example of health institutions. In line with the purpose, data 

was collected from 292 healthcare employee using a survey technique. As a result of the 

analysis of the data, a significant positive effect of organizational identification on unethical 

pro-organizational behaviors was determined. 

Keywords: Health Institutions, Organizational Identification, Unethical Pro-Organizational 

Behaviour 

GĠRĠġ 

Örgütlerde etik ilkelere bağlı, çalışanların değerlerine saygılı ve güven ortamını sağlayan 

yönetim anlayışı, astların örgüte olan özdeşleşme düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. 

Astlar yönetimin etik ilkelere bağlılığında açık ve tutarlı olduğunu gördüklerinde örgüt 

yararına davranışlar sergilerken ahlaki değerlere bağlı kalacaklardır. Ancak yöneticiler örgüt 

içerisinde ahlaki değerler konusunda esnek davranıp örgüt yararının en önemli amaç olduğu 

mesajını astlara verdiği takdirde ise astlar etik dışı örgüt yanlısı davranışlara 

başvurabilmektedir. Örgüt içerisinde yönetimin etik yaklaşımının seviyesine göre şekillenen 

etik olmayan örgüt yanlısı davranışlara başvurma eğilimi arasındaki ilişki örgütsel 

özdeşleşmenin mevcudiyetine göre de değişiklik göstermektedir. 

Örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar üzerine literatürde çalışmalar 

mevcuttur (Umphress ve Bingham, 2011; Teo ve Chan-Serafin, 2013; Ploeger ve Bisel, 

2013). Ancak örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar üzerindeki 

etkisini sağlık sektörü üzerinde inceleyen çalışmaya literatürde henüz rastlanmamıştır. 

Literatürdeki bu boşluğu gidermek için örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt yanlısı 

davranışlar ile ilişkisini incelemek amacıyla ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ARAġTIRMA HĠPOTEZĠ 

Örgütsel ÖzdeĢleĢme 

Örgütsel özdeşleşme birey ve örgütün değerlerinin uyumu (March and Simon, 1958:65), örgüt 

ile birlik ya da örgüte ait olma algısı (Ashforth ve Mael, 1989:34) olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal kimlik teorisine dayanan örgütsel özdeşleşme, sosyal bir sınıflandırmadır ve bireyin 

kendisini belirli bir örgütün üyesi olarak tanımladığı özel bir sosyal kimlik biçimidir (Mael ve 

Ashforth, 1992:104-105). Bu teoriye dayanarak örgütsel özdeşleşmesi yüksek olan örgüt 

üyesinin kendisini örgütün bir parçası gibi hissetmesi ve örgütün değerlerini içselleştirmesi 

bakımından bilişsel anlamda, örgütün üyesi olmaktan gurur duyarak duygusal anlamda 

kuruma bağlılık göstereceği söylenebilir (Riketta, 2005:361). 

 

Etik Olmayan Örgüt Yanlısı DavranıĢlar 
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Etik olmayan örgüt yanlısı davranış, ne resmi iş tanımında belirtilen ne de üstler tarafından 

istenen örgüt yanlısı bir davranış değildir, ancak örgüte fayda sağlamak ya da yardımcı olmak 

için gerçekleştirilmektedir (Umphress vd., 2010: 770). Örgüte zarar verebilecek evrakları yok 

etmek, örgütün olumlu imajı için yalan söylemek ve bilgileri manipüle etme bu tür 

davranışlara örnek olarak verilebilir (Miao vd., 2013: 643). Bir davranışın etik olmayan örgüt 

yanlısı davranış kapsamında değerlendirilebilmesi için gereken şartlar; davranışın bilinçli 

olarak sergilenmesi, amacın örgüt çıkarını korumak olması ve davranışın örgüt yararına 

sonuçlar doğurmuş olması şeklinde sıralanabilir. 

Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin Etik Olmayan Örgüt Yanlısı DavranıĢlar Ġle ĠliĢkisi 

Örgütleriyle güçlü bir şekilde özdeşleşen bireyler, kişisel ahlaki standartları göz ardı ederek 

örgüt lehine olan eylemlerde bulunmayı dolayısıyla etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar 

sergilemeyi tercih edebilir. Bir bakıma güçlü örgütsel özdeşleşme görünüşte örgüte yardım 

eden davranışlar lehine etik standartları (kişisel değerler, normlar ve bilişsel süreçler gibi) göz 

ardı etmeye mecbur edebilir (Umphress vd., 2010:770). Kreiner ve Ashforth (2004:2)’un 

çalışmasında belirttiği üzere örgütü ile aşırı özdeşleşmiş bir çalışanın bireysel kimlik 

duygusunu kaybedebileceği veya örgütün hatalarını daha az görme ya da bunları dile 

getirmeme gibi davranışlara yönelebileceği de bunu destekler niteliktedir.  

Aynı doğrultuda Vardi ve Wiener (1996:158)’da kuruma fayda sağlamak için yürütülen etik 

dışı davranışların genellikle kuruluşun misyonu ve liderliği ile güçlü bir şekilde özdeşleşen 

örgüt üyeleri tarafından işlendiğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda örgütü ile özdeşleşmiş 

çalışanlar etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar sergileyerek kuruluşlarına yardım etmeye 

çalışsalar da, eylemler niyetlerinden sapabilir ve sonuçta zarara neden olabilir (örneğin; 

kuruluşu korumak için suçlayıcı belgelerin imha edilmesi dış denetçilerin şüphelerini 

artırabilir ve para cezaları veya daha olumsuz sonuçlar doğurabilir). Bu sebeple, etik olmayan 

örgüt yanlısı davranışlar sonuçta iki taraflı ve hatta yıkıcı sonuçlar doğurabilir (Umphress vd., 

2010: 770).  

Değişkenler arası ilişkilere yönelik verilen literatür kapsamında hipotezler aşağıda 

sunulmuştur.  

H1: Örgütsel özdeşleşme etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar üzerinde pozitif bir etkiye 

sahiptir. 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Çalışma kapsamında elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Öncelikle anket formunda yer alan ifadelerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Yapılan Shapiro 

Wilk normallik testi sonucunda çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±2 arasında yer aldığı 

tespit edilmiştir. Bu durumda verilerin normal dağıldığı ve parametrik testlerin yapılmasının 

doğru olduğuna karar verilmiştir. Demografik veriler ve çalışma değişkenleri için tanımlayıcı 
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istatistikler ve Cronbach’s Alfa güvenirlik düzeyleri hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki 

ilişki hipotezi için ise korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın evrenini Kayseri’de kamuya ait bir sağlık kurumunda çalışan 927 sağlık 

personeli (doktor, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri) oluşturmaktadır. Örneklem hesaplaması 

sonucunda kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 292 kişiye anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir.  

Veriler incelendiğinde araştırmaya katılanların %73’ünün kadın, %27’sinin ise erkek olduğu 

gözlemlenmektedir. Katılımcıların %57’si lisans mezunu iken, %43’ü on yıl ve üzeri 

deneyime sahiptir. Aynı zamanda katılımcıların %37’si 30-39 yaş aralığında iken, %44’ü 40 

yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın veri toplama aşamasında kullanılan ölçekler, bugüne kadar geçerlilik ve 

güvenilirliği onaylanmış ölçeklerden seçilmiştir. Örgütsel özdeşleşme algılarının ölçümü için 

Stamper ve Masterson (2002) tarafından geliştirilen altı ifadenin yer aldığı ölçek 

kullanılmıştır. Katılımcıların her bir ifadeye ilişkin düşünceleri 5’li Likert (1=Kesinlikle 

Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) ölçeğiyle ölçülmüştür. Etik olmayan örgüt yanlısı 

davranışların ölçümünde ise Umphress ve diğerleri (2010)’nin geliştirdiği ölçek 

kullanılmıştır. Ölçek kapsamında yedi ifade yer almaktadır. Katılımcılar 1(Kesinlikle 

Katılmıyorum) ile 7 (Kesinlikle Katılıyorum) arasında değişen değerler ile önermeleri 

yanıtlamışlardır.   

BULGULAR 

Tablo 1. Ölçeklere Ait Ortalama, Standart Sapma, Cronbach Alfa Ve Korelasyon Analizi 

Bulguları 

 X SS 1 2 

Örgütsel ÖzdeĢleĢme 3,56 0,98 (0,89)  

Etik Olmayan Örgüt Yanlısı DavranıĢlar 2,88 0,66 0,185* (0,74) 

* p<0.05 level (2-tailed) 

Tablo 1 incelendiğinde iki ölçeğinde güvenilir olduğu görülmektedir. Korelasyon 

sonuçlarında ise örgütsel özdeşleşme ile etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar arasında 

pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.185, p<0.05).  

Tablo 2. Örgütsel Özdeşleşmenin Etik Olmayan Örgüt Yanlısı Davranışlar Üzerindeki 

Etkisini Ölçmeye Yönelik Regresyon Analizi 

Bağımsız DeğiĢkenler 
Bağımlı DeğiĢken: Etik Olmayan Örgüt Yanlısı DavranıĢlar 

β Sig. R
2
 DüzeltilmiĢ R

2
 

Örgütsel ÖzdeĢleĢme 0,185 0,026 0,034 0,028 
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Tablo 2’de örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar üzerine etkisini 

analiz etmek için regresyon analizi yapılmıştır. H1 hipotezinde desteklendiği üzere örgütsel 

özdeşlemenin etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar ile pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir 

(β=0,185). Ayrıca belirlilik katsayısı (R
2
) 0,034 hesaplanmıştır. Bu sonuca göre etik olmayan 

örgüt yanlışı davranışlardaki değişimin %3,4’ünün örgütsel özdeşleşmeye bağlı olduğu 

söylenebilir. Bu doğrultuda kurulan hipotez kabul edilmiştir. 

TARTIġMA VE SONUÇ  

Çalışmanın iki değişkeni olan örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt yanlısı 

davranışlar ile olan ilişkisi incelendiğinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda kurumları ile özdeşleşen çalışanların etik olmayan ancak örgütün yararına 

olabilecek eylemleri gerçekleştirme eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Literatürde pek çok çalışma da örgütsel özdeşleşme ile etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar 

sergileme arasında pozitif bir ilişki olduğunu bularak çalışmanın sonuçlarını destekler 

niteliktedir (Umphress ve Bingham, 2011; Teo ve Chan-Serafin, 2013; Ploeger ve Bisel, 

2013). 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı işyeri hemşireliği dersinin öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği 

algısına etkisini incelemektir. 

Yöntem: Çalışma, tek gruplu öntest-sontest tasarımda yarı deneysel türde planlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında Bursa Uludağ Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü üçüncü sınıf alan içi seçmeli dersi olan İşyeri 

Hemşireliği dersine kayıt yaptıran öğrenciler oluşturmuştur (N=39). Çalışmaya katılmak 

istemeyen 1 öğrenci çalışmaya dahil edilmemiş ve 38 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. 

Veriler online olarak Google Formlar aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 

“Sosyo-demografik Veri Toplama Formu” ve literatür taranarak araştırmacı tarafından 

oluşturulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, 

yüzde gibi tanımlayıcı istatistikleri ve frekans dağılımları elde edilmiştir. Verilerin analizinde 

Mc Nemar testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi  α=0.05 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmada iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yargılar ile eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası yapılan istatistiksel değerlendirmede “iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak 

bunun önemine inanmakla ilişkilidir (p<0.05)”, “iş sağlığı güvenliği tedbirlerine uymama 

gerek yok çünkü bana bir şey olmaz (p<0.01)” ve “iş kazası kaderdir (p<0.001)” yargılarına 

ilişkin fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Diğer yargılar ile eğitim öncesi ve sonrasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: İş yeri hemşireliği dersi öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısını artırmada 

beklenilenin aksine kısmen olumlu etki yaratmıştır. 

Anahtar sözcükler: iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, hemşirelik, öğrenciler 
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ABSTRACT 

Aim: The aim of this study is to examine the effect of workplace nursing course on students' 

perception of occupational health and safety. 

Methods: The study was planned in a quasi-experimental type in a single group pretest-

posttest design. The universe of the study was formed by the students who enrolled in the 

Workplace Nursing course, which is an elective within the field, among the 3rd grade students 

of Bursa Uludağ University Faculty of Health Sciences Nursing Department in the spring 

semester of the 2020-2021 academic year. Two  students who did not want to participate in 

the study were not included in the study and the study was completed with 37 students. The 

data were collected online via Google Forms. "Socio-demographic Data Collection Form" and 

"Occupational Health and Safety Perception Form"which were created by the researcher by 

scanning the literature were used to collect the data. Descriptive statistics such as number and 

percentage and frequency distributions were obtained in the analysis of the data. Mc Nemar 

test was used to analyze the data. The level of significance was set at α = 0.05. 

Results: In the study, in the statistical evaluation made before and after the training and the 

judgments regarding occupational health and safety, "following the occupational health and 

safety measures is related to believing in its importance (p<0.05)", "I don't need to comply 

with occupational health and safety measures because nothing will happen to me (p<0.01)” 

and “work accident is fate (p<0.001)” judgments are statistically significant. There was no 

statistically significant difference with other judgments before and after the training (p>0.05). 

Conclusion: Contrary to expectations, the workplace nursing course had a partially positive 

effect on increasing the students' perception of occupational health and safety. 

Key words: occupational health and safety, education, nursing, students 
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GĠRĠġ 

İş sağlığı ve güvenliği; çalışma ortamının güvenli hale getirilmesi ve mevcut şartların 

iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların hak, görev, yetki ve sorumluluklarının ortaya 

konması sürecidir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını 

minimuma indirerek maddi ve manevi kayıpları önlemek ve verimliliği artırmak hedeflenir 

(Akkaya & Atay, 2018). 

İş sağlığı ve güvenliği sürecinin en önemli sacayağını kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimleri oluşturmaktadır (Kılkış & Demir, 2012). Literatürde iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimleri ile çalışanların güvensiz davranışlarının önüne geçilebileceği bildirilmektedir (Can 

& Hüseyinli, 2017). Nitekim “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun” 17. Maddesi, 

çalışan eğitimini kapsamaktadır (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012). Bu maddeye göre 

işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. 

Eğitimlerin her durumda düzenli aralıklarla tekrarlanması ve sürekliliğinin sağlanması 

gerekmektedir (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012; Topgül & Alan, 2017). Günümüzde iş 

sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanların eğitim almaları ile sınırlı kalmaması gerekliliği 

önem kazanmıştır (Özkan & Arpat, 2015). Bugün iş sağlığı ve güvenliği, birçok bilim dalının 

alanına girmiş olan çok boyutlu bir çalışma alanıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çeşitli 

bilim dallarının eğitim yeri olan üniversitelerde de mevcuttur. Çünkü günümüz dünyasında 

artık sosyal politikalardaki değişimler iş sağlığı ve güvenliğine bakışı da değiştirmiştir (Çiçek 

& Öçal, 2015). İşverenler; farklı sektörlerde çalışacak olan üniversite öğrencilerinin, 

gelecekteki çalışma hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli olmalarını oldukça 

önemsemektedir (Yılmaz, 2009). Bu nedenle özellikle “İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin 

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”ne göre; iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından “çok 

tehlikeli işyeri” grubuna dahil edilen sağlık kurumlarında çalışacak olan hemşirelik 

öğrencilerinin iş sağlığı güvenliği konusundaki eğitimleri daha da önem arz etmektedir (İş 

Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, 2012). İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nun ikinci maddesi ile işyerlerinde staj yapmak üzere kabul edilen öğrencilerin de 

çalışan güvenliği kapsamına alınması ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” zorunlu duruma 

getirilmiştir. Bu amaçla, öğrencilere verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin temel 

hedefi öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve algısını yükseltmektir. Bu bilincin ve 

algının yükseltilmesi, öğrencilerin kendilerini iş ortamındaki risklerden korumasında ve 

işyerlerinde oluşabilecek riskleri tanımada ve ortadan kaldırmada en etkili yollardan biri 

durumundadır (İncesu & Atasoy, 2015; Savcı et al., 2018). 

Kurumumuzda oryantasyon haftası kapsamında tüm öğrencilerimize her eğitim-öğretim 

dönemi başında iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmektedir. Fakat öğrenimin sürekliliği ve 

kazanımları düşünüldüğünde 14 hafta süren 28 saatlik bir dersin öğrencilerde iş sağlığı 

güvenliği algısı bakımından etki yaratabileceği düşünülmektedir. Bu anlamda bu çalışmanın 

amacı işyeri hemşireliği dersinin öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısına etkisinin 

incelenmesidir. 
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YÖNTEM 

AraĢtırmanın amacı ve türü 

Tek gruplu öntest-sontest tasarımda yarı deneysel türdeki bu araştırmanın amacı, işyeri 

hemşireliği dersinin öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısına etkisini incelemektir. 

AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında Bursa Uludağ Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü üçüncü sınıf alan içi seçmeli dersi olan İşyeri 

Hemşireliği dersine kayıt yaptıran öğrenciler oluşturmuştur (N=39). Çalışmada örneklem 

seçimine gidilmemiş tüm öğrencilerin çalışmaya dahil edilmesi hedeflenmiştir. Bir öğrenci 

çalışmaya katılmayı kabul etmediğinden 38 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır (n=38). 

AraĢtırmanın Uygulanması  

Veriler online olarak Google Formlar aracılığı ile toplanmıştır. Form araştırma bilgilerini ve 

araştırmanın gönüllülük esasına dayandığı, toplanan verilerin sadece araştırmanın amacı için 

kullanılacağı ve başka kişi/kurumlarla paylaşılmayacağını içeren bir bilgilendirme ile 

başlamaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerden araştırmaya katılmaları için onay istenmiştir. 

Araştırmaya onay veren öğrenciler veri toplama formundaki sorulara ulaşmış ve 

cevaplamışlardır. Soruların cevaplandırılması ortalama 5 dakika sürmektedir. İşyeri 

hemşireliği dersi haftada 2 saat/14 hafta süren toplamda 28 saatlik alan içi seçmeli bir derstir. 

Dönemin başlamasıyla birlikte ilk 4 hafta iş sağlığı ve güvenliği konusunda teorik bilgi ve iş 

sağlığı güvenliğinin tarihçesi öğrencilerle işlenerek dersin teorik tabanı oluşturulmuştur. 

Sonrasında dersin 5. haftasından itibaren, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısını 

etkileyebileceği düşünülen konular işlenmeye başlanmadan önce (iş sağlığı ve güvenliğinin 

önemi, Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve sonuçları, meslek 

hastalıkları, iş yeri hemşireliği ve rolleri, ergonomi ve çalışma hayatındaki önemi vb), 

öğrencilere ön bilgilendirme yapılmış ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Formu”nun ön-testi 

uygulanmıştır. Dönemin sonunda işlenen son derste de çalışmanın son-test verileri toplanarak 

çalışma tamamlanmıştır. 

Veri Toplama Araçları  

Verilerin toplanmasında “Sosyo-demografik Veri Toplama Formu” (4 soru) ve literatür 

taranarak araştırmacı tarafından oluşturulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Formu” (16 soru) 

kullanılmıştır (Savcı et al., 2018; Topgül & Alan, 2017). 

Verilerin Analizi 

Verinin istatistiksel analizi SPSS 23.0 (IBM Corp. Released 2015. IBM SPSS Statistics for 

Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistik paket programında yapılmıştır. 

Çalışmadaki verilerin sayı, yüzde gibi tanımlayıcı istatistikleri ve frekans dağılımları elde 

edilmiştir. Verilerin analizinde Mc Nemar testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi  α=0.05 

olarak belirlenmiştir. 
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AraĢtırmanın Etik Yönü 

Çalışmanın yapılabilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Yayın 

Etiği Kurulu’ndan 31 Mart 2021 tarihli ve 2021/03-01 sayılı etik kurul izni, çalışmanın 

yapıldığı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’ndan E-45226392-605-817 sayılı çalışma izni 

alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Öğrencilerin %86.8’i kadın, %7.9’unun GANO’su 1.00-1.99 arasında, %7.8’inin ekonomik 

durum algısı kötü ve %81.6’sı iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almıştır. Öğrencilerin 

sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı 

Özellikler n % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

33 

5 

 

86.8 

13.2 

Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 

1.00-1.99 arası 

2.00-2.99 arası 

3.00-4.00 arası 

 

3 

14 

21 

 

7.9 

36.8 

55.3 

Ekonomik Durum Algısı 

Kötü 

Orta  

İyi 

 

3 

28 

7 

 

7.8 

73.7 

18.5 

İş Sağlığı Güvenliği Konusunda Eğitim Alma Durumu 

Evet 

Hayır 

 

38 

0 

 

100.0 

0.00 

Toplam 38 100.0 
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Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısına ilişkin yargılara verdikleri cevaplar 

incelendiğinde  “iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak bunun önemine inanmakla 

ilişkilidir (p<0.05)”, “iş sağlığı güvenliği tedbirlerine uymama gerek yok çünkü bana bir şey 

olmaz (p<0.01)” ve “iş kazası kaderdir (p<0.001)” yargılarına verilen cevapların eğitim 

öncesi ve sonrası dağılımları aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer 

yargılar ile eğitim öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p>0.05). Öğrencilerin İşyeri Hemşireliği Eğitimi Öncesi ve Sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği 

Algısına İlişkin Yargılara Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin ĠĢyeri HemĢireliği Eğitimi Öncesi ve Sonrası ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Algısına ĠliĢkin Yargılara Verdikleri 

Cevapların Dağılımı 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Algısına ĠliĢkin Yargılar Eğitim öncesi 

n(%) 

Eğitim sonrası 

n(%) 

Ġstatistiksel 

Analiz (X
2
; p) 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları, güvenli çalıĢma ortamı oluĢturur. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

32 (84.2) 

6 (15.8) 

 

35 (92.1) 

3 (7.9) 

 

0.754; 0.453 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak iyi bir iĢ sağlığı güvenliği eğitimiyle iliĢkilidir. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

30 (78.9) 

8 (21.1) 

 

36 (94.7) 

2 (5.3) 

 

1.064; 0.381 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak bunun önemine inanmakla iliĢkilidir.  

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

31 (81.6) 

7 (18.4) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

4.548; 0.031 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymanın bir zorunluluk olduğunu düĢünüyorum.. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

31 (81.6) 

7 (18.4) 

 

36 (94.7) 

2 (5.3) 

 

1.401; 0.339 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulsa da uyulmasa da kaza olacaksa olur. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

13 (34.2) 

25 (65.8) 

 

8 (21.1) 

30 (78.9) 

 

1.122; 0.267 
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ĠĢ sağlığı güvenliği tedbirlerine uymama gerek yok çünkü bana bir Ģey olmaz. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

10 (26.3) 

28 (73.7) 

 

1 (2.6) 

37 (97.4) 

 

0.367; 0.012 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği bir yaĢam biçimidir. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

36 (94.7) 

2 (5.3) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

0.057; 0.741 

ĠĢ kazalarına bağlı kayıpları azaltmak ülke kalkınmasında önemli bir faktördür. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

35 (92.1) 

3 (7.9) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

0.088; 0.625 

ĠĢ kazaları büyük bir oranda önlenebilir. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

0.028; 1000 

ĠĢ kazası kaderdir. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

20 (52.6) 

18 (47.4) 

 

4 (10.5) 

34 (89.5) 

 

1.369; 0.002 

Yapılan iĢ çok acil olsa da güvenlik tedbirleri alınmadan harekete geçilmemelidir. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

35 (92.1) 

3 (7.9) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

0.167; 0.625 
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ĠĢ güvenliğinin her öğretim kademesinde ders olarak verilmesini doğru buluyorum 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

0.028; 1000 

Kendi mesleğime yönelik iĢ güvenliği ile ilgili yapmam gerekenlerin bilincindeyim 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

36 (94.7) 

2 (5.3) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

0.057; 1000 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği iĢ hayatını doğrudan etkilemektedir. 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

0.028; 1000 

Sağlık alanında çalıĢacağım için maruz kalabileceğim kazalar ve hastalıklar hakkında 

bilgi sahibi olmayı önemsiyorum 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

 

35 (92.1) 

3 (7.9) 

 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

 

0.088; 1000 

Öğrenci olarak iĢ güvenliği kurallarına gereken hassasiyeti gösteriyorum 

Katılıyorum 

Katılmıyorum 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

37 (97.4) 

1 (2.6) 

 

0.028; 1000 
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SONUÇ  

İşyeri hemşireliği dersi öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algılarına beklenilen düzeyde 

pozitif etki etmemiştir. Bunda tüm öğrencilerin eğitim öğretim yılı başlamadan önce 

oryantasyon haftasında aldıkları iş sağlığı güvenliği eğitiminin olumlu etkisi olduğu 

düşünülmüştür. Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin algıları yüksek olarak bu dersi 

aldıklarından İşyeri hemşireliği dersi ayırt edici bir fark ortaya koymamıştır. 

 

KAYNAKLAR 

Akkaya, G., & Atay, S. (2018). Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği. Sağlık Bilimleri 

ve Meslekleri Dergisi, 59–64(5), 1. 

Can, M., & Hüseyinli, N. (2017). Çalışma Hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Otel 

Çalışanlarının Güvenli Davranışlarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1397–1420. 

Çiçek, Ö., & Öçal, M. (2015). Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel 

Gelişimi. Emek ve Toplum, 5(11), 107–129. 

İncesu, E., & Atasoy, A. (2015). Hemşirelerin çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü algılarının 

çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği kullanılarak incelenmesi. Sağlık 

Akademisyenleri Dergisi, 2(3), 119–126. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Pub. L. No. 6331 (2012). 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, (2012). 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16909&MevzuatTur=9&MevzuatTer

tip=5 

Kılkış, İ., & Demir, S. (2012). İşverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü 

üzerine bir inceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 23–47. 

Özkan, Y., & Arpat, B. (2015). Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı: Denizli İli Kablo 

İmalat Endüstrisi Örneği. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı. 

Savcı, C., Şerbetçi, G., & Kılıç, Ü. (2018). Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı ve 

Güvenliği Konusunda Eğitim Alma ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu. Sağlık ve 

Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5(1), 36–47. 

Topgül, S., & Alan, Ç. (2017). Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının 

Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 22(2), 587–598. 

Yılmaz, F. (2009). İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Okul Eğitiminin Önemi: Modern Örnekler 

Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Eğitiminin Ülkemizde Uygulanabilirliği. Kamu-

İş Dergisi, 11(1), 107–138. 

 

CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

7-8 September 2021 / Adana, TURKEY

Page 1227


	tam metin kitabı
	1 kapak.pdf
	İÇ KAPAK-1.pdf
	ID.pdf
	4 bilim K.pdf
	5 PROGRAM.pdf
	6 PHOTO GALLERY.pdf
	Tam metin içindekiler.pdf
	zemin_compressed.pdf

	tammmmmmmmmmmmmmmmmm
	tam metin 2
	tam metin 3
	tam metin 1




