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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

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

konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

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

 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler - TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğini kullanabilmelisiniz. 

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

gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir. 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır. 

 

 

Important, Please Read Carefully 

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

Name” and solidify the session. 

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

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

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

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

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

 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

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

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

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

 

*** 
Zoom'a giriş yapmadan önce lütfen örnekteki gibi salon numaranızı, adınızı ve soyadınızı belirtiniz 

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

exp. H-5, Cem BİTEN 
 
 

Zoom Meeting ID: 891 1327 2575 

Zoom Passcode: 033033



 
 

 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

16.11.2022 

 
ANKARA LOCAL TIME  HALL 1 

 
15 00 : 17 00  SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Taha YILMAZ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Dr. İrem ERASA AKÇA Hakkâri University, Türkiye 
NEW DEVELOPING BUDGET APPROACHES 

IN TURKEY 

Ümmühan GÜLNAR 
Dr. Faruk GÜVEN 
Assoc. Prof. Dr. Sefa USTA 

Selçuk University, Türkiye 
Karamanoğlu Mehmet Bey University, 

Türkiye 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
ACADEMICIANS' ON-CAMPUS 
RECREATIONAL TENDENCIES, 

PARTICIPATION IN RECREATIVE ACTIVITIES, 
AND SOCIALIZATION: EXAMPLE OF 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY UNIVERSITY 

Utku ERSÖZ Kırıkkale University, Türkiye 
STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS AND 
AN EVALUATION ON STRAGEGIC PLANS 

OF UNIVERSITIES 

Özden Özer Taşkın Anadolu University, Türkiye 
PROTECTION OF THE CHILD’S SOCIAL 
PERSONALITY VALUES IN THE USE OF 

CUSTODY RIGHT 

Aysun MERT 
Assoc. Prof. Dr. Buket ÜNDEMİR 

Niğde Ömer Halisdemir University, Türkiye 
EXAMINATION OF PRE-SERVICE 

TEACHERS’ IMPOSTER PROFILES WITH 
SOME VARIABLES 

Asst. Prof. Dr. Mehmet Emin KALGI 
Asst. Prof. Dr. Taha YILMAZ 

Ardahan University, Türkiye 

AN INVESTIGATION OF THE FUNCTIONS OF 
MASJIDS AND MOSQUES AS CENTERS FOR 
ENSURING UNITY AND SOLIDARITY OF THE 

ISLAMIC SOCIETY IN POSTMODERN 
SOCIETY 

Asst. Prof. Dr. Taha YILMAZ 
Asst. Prof. Dr. Mehmet Emin KALGI 

Ardahan University, Türkiye 
CONTEMPORARY DEBATES ON THE 

CLOSING OF JURISPRUDENCE IN ISLAMIC 
LAW 

Merve BİNGÖL Sivas Cumhuriyet University, Türkiye 

A LOOK AT THE CONCEPT OF THE 
KHALIFATE WITHIN THE CONTEXT OF THE 
ENCOUNTER (Special to the 72nd Verse 

of Surah Ahzab) 



 
 

 

 

ONLINE PRESENTATIONS 
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ANKARA LOCAL TIME  HALL 2 

 
15 00 : 17 00  SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Behçet BİBER 
Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ 

KTO Karatay University, Türkiye 
MEASURING THE KNOWLEDGE LEVELS OF 
NURSING STUDENTS ON OCCUPATIONAL 

HEALTH AND SAFETY BY SURVEY 

Başak AĞCA 
Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ 

KTO Karatay University, Türkiye 
MEASURING OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY KNOWLEDGE LEVELS IN 

PARAMEDIC STUDENTS 

Muhterem AKAY 
Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ 

KTO Karatay University, Türkiye 

VOCATIONAL AND TECHNICAL 
ANATOLIAN HIGH SCHOOL MECHANIC 

STUDENTS' OPINIONS ON OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY 

Mehmet DEMİR 
Ali GİRAY 
Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ 

KTO Karatay University, Türkiye 

OPINIONS OF VOCATIONAL AND 
TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOLS 

STUDENTS IN ANIMAL HEALTH AND 
AGRICULTURE ON OCCUPATIONAL 

HEALTH AND SAFETY 

Asst. Prof. Dr. Ece Ozdemir Oktem 
Assoc. Prof. Dr. Fatih Aslan 
Assoc. Prof. Dr. Özkan Özen 

Alanya Alaaddin Keykubat Universty, 
Türkiye 

CEREBRAL VOLUME ALTERATIONS IN LATE-
ONSET MONOCULAR BLINDNESS: A 

VOLUMETRIC IMAGING STUDY 



 
 

 

 

ONLINE PRESENTATIONS 
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ANKARA LOCAL TIME  HALL 3 

 
15 00 : 17 00  SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Hamzullah Khan 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

I. Ameziane El HASSANI 
H. ASSILA 
K. KARROUCHI 
F. LAZRAK 
Y. RAMLI 
M. ANSAR 

Mohammed V University, Rabat, 
Morocco 

SYNTHESIS AND DESIGN OF NEW 
PYRAZOLE DERIVATIVES WITH POTENTIAL 

PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES 

OLAJIDE Oluwamayowa Opeyimika 
OLAYEMI Michael Sunday 
OLUWAFEMI James Oluwaseyi 
AJAYI Omolola Felicia 

School of Applied Sciences, Nigeria. 
Kogi State Polytechnic, Nigeria. 

MODELLING THE EFFECTS OF AGE AND 
GENDER ON PATIENTS WITH HEPATITIS B 

OLAYEMI Michael Sunday 
OLAJIDE Oluwamayowa Opeyimika 
JOSEPH Oluwayemisi  
UMORU. O. Comfort 

School of Applied Sciences, Nigeria. 
Department of Accountancy, Nigeria. 

Kogi State Polytechnic, Nigeria 

MODELING THE INFLUENCE OF WEATHER 
ON THE COVID-19 PANDEMIC OUTBREAK 

IN NIGERIA 

Asst. Prof. Srijani Dasgupta 
Gaurav Ranjan 

Jharkhand Rai University, India 
Central University of South Bihar, India 

ROLE OF EPIGENETIC MODIFICATIONS IN 
OVARIAN CANCER: CURRENT 

CHALLENGES AND PROSPECTIVES 

Prof. Hamzullah Khan 
Prof. Shahtaj Khan 
Prof. Khalid Khan 

MTI Nowshera Medical College, Pakistan 
MTI Hayatabad Medical Complex, 

Pakistan 

PREDICTING OUTCOME IN COVID-19 
WITH USE OF HEMATOLOGICAL AND 

INFLAMMATORY MARKERS IN A HOSPITAL 
BASED STUDY 

Dr. Erniwati Ibrahim 
M.Kes  
Dewi Fatimah Ihsary 
Raflesia Yuannisa Roreng 

Hasanuddin University, Indonesia 

PHYSICAL ENVIRONMENT 
CHARACTERISTICS WITH THE EXISTENCE 

OF AEDES LARVAE AT UMMUL MUKMININ 
ISLAMIC BOARDING SCHOOL 

Tashi, F.T 
Rajah, A.S 
Abdullahi, D 
Abdullahi, H. Z 

Kano State College of Nursing and 
Midwifery, Nigeria 

National Orthopedic Hospital, Dala-
Kano, Nigeria 

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND 
COMPLIANCE OF INFECTION PREVENTION 

AND CONTROL AMONG NURSES AT 
MURTALA MUHAMMAD SPECIALIST 

HOSPITAL, KANO 

Faida Rahima 
Aabdousse Jamal  
Boulli Abdelali  
Bouda Said  
Wahid Nadya 

Sultan Moulay Slimane University, 
Morocco 

FROM MOROCCAN PLANTS TO 
MEDICINES (CASE OF ARBUTUS UNEDO 

L.): BIOACTIVE POTENTIAL, ANTIOXIDANT 
CAPACITY, VALORIZATION, MEDICINE 

AND HEALTH 

Tashi, F.T 
Rajah, A.S 
Dahiru, A 
Shehu, A 

Kano State College of Nursing and 
Midwifery, Nigeria 

National Orthopedic Hospital, Dala-
Kano, Nigeria 

Lincoln University College Malaysia 

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND 
PRACTICE OF PREMARITAL GENOTYPE 

SCREENING AMONG YOUTHS OF 
HOTORO WALAWAI, TARAUNI LOCAL 

GOVERNMENT AREA, KANO STATE 

Artūras Jomantas 
Romualdas Malinauskas 

Lithuanian Sports University, Lithuania 
ACHIEVEMENT GOALS IN SPORT AMONG 
YOUTH AND ADULT BASKETBALL PLAYERS 
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ANKARA LOCAL TIME  HALL 4 

 
15 00 : 17 00  SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Moses Adeolu AGOI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Moses Adeolu AGOI 
Oluwakemi Racheal OSHINOWO 

Lagos State University of Education, 
Lagos Nigeria 

IMPACTS OF ICT ON TEACHER 
EDUCATION: A MODERN DAY 
INNOVATION FOR SCHOOL 

MANAGEMENT SYSTEM 

Moses Adeolu AGOI 
Oluwadamilola Peace AGOI 

Lagos State University of Education, 
Lagos Nigeria 

Federal University of Agriculture 
Abeokuta, Ogun Nigeria 

E-WASTE MANAGEMENT AND ITS EFFECTS 
ON FARMLAND 

Rashida Khassenova Assylkhanovna 
L.N.Gumilyov Eurasian National 
University, Astana, Kazakhstan 

HOW TO ENCOURAGE STUDENTS TO 
STRENGTHEN THEIR RESEARCHING SKILLS 

BY PRACTICING ACTIVE READING 
STRATEGIES? 

Soumya Sukumaran 
Renju. R. Krishnan 

Mar Ivanios College, Faculty of Science, 
Department of Physics, 

Thiruvananthapuram, India 
St.Xavier’s College, Faculty of Science, 

Department of Physics, 
Thiruvananthapuram, India 

MODIFIED COMBUSTION METHOD 
SYNTHESIS OF CuO-NiO 
NANOCOMPOSITES FOR 

PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF 
METHYLENE BLUE UNDER SOLAR LIGHT 

IRRADIATION 

Boudouma Abderrazzak  
Hrir Hala 
Ait Layachi Omar 

University Hassan II, Casablanca, 
Morocco 

STUDY AND OPTIMIZATION OF THIN FILM 
CCTS BY DESIGN OF EXPERIMENTS: 

PHOTOVOLTAIC APPLICATION 

Thanooja Nizam 
Renju. R. Krishnan 

Mar Ivanios College, Faculty of Science, 
Department of Physics, 

Thiruvananthapuram, India 
St.Xavier’s College, Faculty of Science, 

Department of Physics, 
Thiruvananthapuram, India 

"ADSORPTIVE REMOVAL OF Pb(II) AND 
Zn(II) IONS FROM AQUEOUS 

SOLUTION USING SOL-GEL DERIVED 
MgFe2O4" 

Meryem BRAHIMI 
Razik BENDERRADJI 
Fares KHALFALLAH 

University of M'sila, Algeria 
University of Constantine 1, Algeria 

INFLUENCE DES NOMBRES DE REYNOLDS 
ET DE GRASHOF SUR LA CONVECTION 

MIXTE DANS UNE CAVITE CARREE 
CONTENANT DES PORTES D’ENTREE ET DE 

SORTIE DE NANOFLUIDE 



 
 

 

 

ONLINE PRESENTATIONS 
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ANKARA LOCAL TIME  HALL 5 

 
15 00 : 17 00  SESSION 1 

 

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

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Mücahid Soykan 
Assoc. Prof. Dr. Emre Hastaoğlu 

Sivas Cumhuriyet University, Türkiye 
INTERPRETATION OF LOCAL DISHES WITH 

MOLECULAR GASTRONOMY TECHNIQUES 

Emine GÜL TUNCİL 
Assoc. Prof. Dr. Birsen ALTAY 

Ondokuz Mayıs University, Türkiye 
PSYCHOSOCIAL APPROACH TO 

INDIVIDUALS WHO WILL GIVE CARE TO 
THE DISABLED 

Res. Asst. Esmanur AYGAN 
Assoc. Prof. Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR 

Bezmialem Vakıf University, Türkiye 
A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE TO 

NUTRITION IN GLOBALIZATION 

Dr. Melike Durmaz 
Res. Asst. Yeşim Dikmen Aydın 

Selçuk University, Türkiye 
Maramara University, Türkiye 

OBESITY SURGERY AND NURSING CARE 

Dr. Melike Durmaz 
Res. Asst. Yeşim Dikmen Aydın 

Selçuk University, Türkiye 
Maramara University, Türkiye 

ROBOTIC SURGERY 

Assoc. Prof. Dr. Fatma BAŞALAN İZ 
Fatma SAVAŞ 

Süleyman Demirel University, Türkiye 
INVESTIGATION OF ANXIETY IN PREGNANT 

WOMEN IN THE COVID-19 OUTBREAK 

Azad MAMMADOV 
Ahmet SARACALOĞLU 
Cahit DEMİRKIRAN 
Şeniz DEMİRYÜREK 
Abdullah Tuncay DEMİRYÜREK 

Gaziantep University, Türkiye 

EFFECTS OF ADENOSINE RECEPTOR 
AGONIST AND ANTAGONIST ON 

DYNAMIC THIOL/DISULPHIDE 
HOMEOSTASIS IN A RAT MODEL OF 

OVARIAN ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY 
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10 00 : 12 00  SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Selvi DEMİR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Zafer GÜLSAR 
Ministry of National Education, Ankara, 

Türkiye 

REFLECTIONS OF REMOVING DAM POINTS 
USED AT UNIVERSITY SETTLEMENT ON THE 

MOTIVATION OF PREFERENCE 

Mehmet Akif BALKAYA 
Bahadır Cahit TOSUN 

Necmettin Erbakan University, Türkiye 
Selçuk University, Türkiye 

THE POSTCOLONIAL DISCOURSE IN 
SEARCH OF A LOST IDENTITY: V. S. 
NAIPAUL’S A BEND IN THE RIVER 

Khatira Suleymanova Etibar Azerbaijan University, Azerbaijan 
TEXT AND DISCOURSE IN MODERN 

LINGUISTICS 

Şûra TEKİN Niğde Ömer Halisdemir University, Türkiye 
THE EFFECTS OF TEACHER MOVIES ON 

PRE-SERVICE TEACHERS’ TEACHING 
PHILOSOPHIES 

Lect. Dr. Sevgi ASLAN BAYSAL 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 
SELECTIVE MUTISM AND COMORBIDITY 

WITH OTHER DISORDERS 

Özge AYTEKİN 
Asst. Prof. Dr. Mustafa KAŞ 

KTO Karatay University, Türkiye 
SPATIAL MESSAGES IN CHILDREN'S 

LITERATURE 

Asst. Prof. Dr. Selvi DEMİR Kilis 7 Aralık University, Türkiye 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT OF 

TURKISH TEACHER CANDIDATES AND 
THEIR SPIRITUAL INTELLIGENCE AND 
EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS 

Mirzəyeva Aysu Atamoğlan qızı Azərbaycan University, Azerbaijan 
PROVERBS AND PROVERBS WITH 
ONOMASTIC UNITS ABOUT SOME 

FEATURES 

Asst. Prof. Dr. Feyza UÇAR ÇABUK Osmaniye Korkutata University, Türkiye 
EXAMINATION OF PRE-SCHOOL 

TEACHER'S OPINIONS ON VALUES 
EDUCATION 
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10 00 : 12 00  SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Ly Dai Hung 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Ly Dai Hung 
Vietnam Institute of Economics, Hanoi, 

Vietnam 
TERM-STRUCTURE OF FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT INTO VIETNAM ECONOMY 

Gwaison Panan Danladi 
Maimako Livinus Nkuri 
Othman Ibrahim Ahmed 
Akpan James E. 

Nigerian Police Academy, Wudil_Kano, 
Nigeria 

University of Jos, Nigeria 

THE IMPLICATION OF TREASURY SINGLE 
ACCOUNT ON THE PERFORMANCE OF 

FIRST BANK NIGERIA PLC 

Belewu M. A 
Belewu, K. Y 
Ogunkoya D. J 

University of Ilorin, Nigeria 

DIETARY EVALUATION AND PARTIAL 
BUDGET ANALYSIS OF EARTHWORM MEAL 

BASED DIET ON THE PERFORMANCE 
CHARACTERISTICS OF CATFISH (CLARIAS 

GARIEPINUS) 

Nițu RAREȘ-MIHAI 
University of Economic Stduies, 

Bucharest, Romania 
DIGITALISATION: A COMPLEMENTARY 

APPROACH TO THE GREEN ECONOMY 

Prof. Dr. Svitlana Hanaba 
National Academy of the State Border 
Guard Service of Ukraine Khmelnytskyi, 

Ukraine 

STREET ART CULTURE IN THE SEMANTIC 
SPACE OF THE CITY 

Sunita Nandwani 
Assoc. Prof. Dr. Gurudatta P. Japee 

Gujarat University, India SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INDIA 
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HEAD OF SESSION: Prof. Mohamed Athmane Yallese, Gasmi Boutheyna 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

M. Thenmozhi 
D. Kiran 
P. Umesh 
B. Sampath Kumar 

Vels Institute of Science, India 
FUNGAL DIVERSITY OF WORM MANURE 
PRODUCED FROM DIFFERENT EXCRETA 

Salma ELAMIRI  
Soumia ABOUL-HROUZ  
Achraf CHAKIR 
Mohamed ZAHOUILY 

VARENA Center, MAScIR Foundation, 
Rabat Design, Rabat, Morocco 

Université Hassan II- Casablanca, 
Morocco 

Université Hassan II- Casablanca, 
Morocco. VARENA Center, MAScIR 
Foundation, Rabat Design, Rabat, 

Morocco 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
NOVEL HYDROGEL BASED ON ALGINATE 
GRAFTED WITH POLYACRYLAMIDE FOR 
SLOW-CONTROLLED RELEASE FERTILIZER 

(SCRF) 

Amiya Kumar Sahoo 
Dhananjay R. Mishra 

Jaypee University of Engineering and 
Technology, India 

ND: YAG LASER DRILLING OF BASALT-PTFE 
HYBRID COMPOSITE AND OPTIMIZATION 

FOR HOLE TAPER USING PSO 

Bello Abdulazeez OMEIZA 
Onuodu Friday ELEONU 

Ignatius Ajuru University of Education, 
Nigeria 

University of Port Harcourt, Nigeria 

AN IMPROVED IOT-BASED MODEL FOR 
SMART AGRICULTURE AND WATER 

MANAGEMENT 

Shafiu Nafiu Abdullahi 
Halima Bashir Ahmad 
Zaharraddeen Dahiru Alkali 
Ibrahim Ado Adamu 
Mohammed Jibril Madaki 

Kano State Polytechnic, Nigeria 
College of Administration, Management 

and Technology, Nigeria 

EFFECT OF CARWASH WASTEWATER ON 
BIOCHEMICAL AND HISTOLOGICAL 

RESPONSES IN AFRICAN CATFISH 
(CLARIAS GARIEPINUS) 

Gasmi Boutheyna 
Prof. Mohamed Athmane Yallese  
Dr. Bouchrit sebti  
Dr. Belhadi Salim 
Djouambi Nahla 

May 8th 1945 University, Algeria 

OPTIMIZATION OF SURFACE QUALITY, 
ENERGY CONSUMPTION AND 

PRODUCTIVITY DURING DRY MACHINING 
OF EN GJL-350 USING HYBRID TAGUCHI-

MARCOS 

Dr. N. K. Udaya Prakash 
N. Sripriya  
Anitha Jasmine 
David Paulraj 
Dr. S. Bhuvaneswari 

Vels Institute of Science, Technology and 
Advanced Studies, India 

R and D, Marina Labs, India 
School of Life Sciences, Karunya Institute 

of Technology and Sciences, India 
Bharathi Women’s College (A), India 

A PRELIMINARY INVESTIGATION ON 
AIRBORNE MYCOFLORA OF URBAN 
COIMBATORE, TAMILNADU, INDIA 

Dr. S. Bhuvaneswari 
Dr. S. Janaki 
Dr. N. K. Udaya Prakash 

University of Madras, India 
Asthma and Allergy Research Institute, 

India 
Vels Institute of Science, Technology and 

Advanced Studies, India 

SPECTRA OF AIRBORNE POLLEN 
ALLERGENS IN CHENNAI, A MAJOR 

URBAN CITY OF INDIA 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. İbrahim MUTLU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Berrin ÜSTÜNDAĞ 
Prof. Dr. Yusuf ÇAMLICA 
Prof. Dr. Ahmet Ata ÖZÇİMEN 
Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU 
Fatma SÖĞÜT 

Mersin University, Türkiye 

EFFECTS OF INHIBITION OF THE CHLORIDE 
ION CHANNEL TMEM16A ON 

PROLIFERATION OF BREAST CANCER 
CELLS 

Asst. Prof. Dr. İbrahim MUTLU 
Nur GÖKDEMİR 

Kocaeli University, Türkiye 

THE EFFECT OF THE EMPTY SCREW HOLE 
APPARATUS IN THE DISTAL FEMUR LOCKED 

COMPRESSION PLATE ON THE FAILURE 
STRENGTH OF THE PLATE 

Dr. Rafet ÜNVER Kırıkkale University, Türkiye 
COMPARISON OF AGILITY AND SOME 

ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN 
WRESTLERS 

Nursemen SARI 
Assoc. Prof. Dr. İlknur KAHRİMAN 

Karadeniz Technical University, Türkiye 
WHAT DO MOTHERS KNOW ABOUT 

SHAKED BABY SYNDROME? 

Nursemen SARI 
Assoc. Prof. Dr. İlknur KAHRİMAN 

Karadeniz Technical University, Türkiye 
MEDIATIC ABUSE OF CHILD IN TIKTOK: 

FAMILY DIMENSION 

Lect. Dr. Seda ESKİDEMİR MERAL Akdeniz University, Türkiye 

INVESTIGATION OF LAUGHING 
SITUATIONS OF CHILD DEVELOPMENT 

ASSOCIATE DEGREE STUDENTS 
ACCORDING TO HUMOR THEORIES 

Res. Asst. Dr. Ayşe Gül KABAKCI 
Prof. Dr. Memduha Gülhal BOZKIR 

Çukurova University, Türkiye 
HORSESHOE KIDNEY: REPORT OF A CASE 

AND MINI REVIEW OF THE LITERATURE 



 
 

 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

17.11.2022 

 
ANKARA LOCAL TIME  HALL 5 

 
10 00 : 12 00  SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Dr. Gaye ÇANKAYA EKSEN Galatasaray University, Türkiye 
READING PETER SINGER'S EFFECTIVE 

ALTRUISM AS A SPINOZIAN APPROACH 
TO SOCIAL PERFECTION 

Dr. Zeynep Savaşçın Galatasaray University, Türkiye 
“RIGHT TO HAVE RIGHTS” AND 
COSMOPOLITAN CITIZENSHIP 

Bahtiyar UYGUN Munzur University, Türkiye 
TEMPERATENESS AND PHRONESIS IN 

ARISTOTLE’S ETHICS 

Asst. Prof. Dr. Gaye ilhan Demiryol Boğaziçi University, Türkiye 
CRITO: A PROTO-SOCIAL CONTRACT 

THEORY? 

Assoc. Prof. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ 
Ankara Hacı Bayram Veli University, 

Türkiye 

ADNAN MENDERES' FIRST VISIT TO THE USA 
AND THE REFLECTIONS OF THIS VISIT IN THE 

TURKISH PRESS (1954) 

Assoc. Prof. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ 
Ankara Hacı Bayram Veli University, 

Türkiye 

TURKEY-GERMANY FEDERAL REPUBLIC 
RELATIONS DURING THE DEMOCRATIVE 
PARTY PERIOD AND THE 1954 TRAVEL OF 
PRIME MINISTER ADNAN MENDERES TO 

GERMANY 

Kamal Salayev 
ANAS Institute of Caucasian Studies, 

Azerbaijan 

ARMENIANS HATE THE GEORGIAN 
PEOPLE BECAUSE OF THE UNHEALTHY 

INTERESTS OF ARMENIA 

Lect. Şeyda BÜKRÜCÜ KAZKONDU 
Lect. Lütfi İbrahim KADEM 

Zonguldak Bülent Ecevit University, 
Türkiye 

THE PERIOD OF EARLY REPUBLICAN BASIC 
BUILDING BLOCKS (1923-1938) 

Mahmud YAGUB 
Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri 

İctimai-Siyasi Proqramlar baş 
redaksiyasının şərhçisi, Azərbaycan 

"FAKE NEWS" AS A PHENOMENON OF 
MODERN MEDIA SPACE 
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HEAD OF SESSION: Lect. Nguyen Thi Thu Dung 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lect. Nguyen Thi Thu Dung 
VNU University of Social Sciences and 

Humanities, Vietnam 

PRESERVING CULTURAL AND LINGUISTIC 
DIVERSITY IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION: THE CASE OF VIETNAM 

Sadanand Patel 
Ruchi Maurya 

Central University of Punjab, India 
PROTECTION OF CHILDREN FROM ONLINE 

SEXUAL ABUSE IN INDIA: AN ANALYSIS 

Phan Minh Gioi 
Tra Vinh University, Vietnam. VNU, Hanoi- 

University of Law, Vietnam 

COMPLETE VIETNAM LEGAL PROVISIONS 
ON THE RIGHTS OF AGREEMENT OF 

PARTNERSHIP IN PARTNERSHIP 

Mr. Sachin Singh Parihar  
Ms. Anwesha Ghosh 

Central University of Punjab, India LEGAL ISSUES IN INDIA'S ENERGY SECTOR 

Libina M H University Of Kerala, India 
WOMEN AND CHANGING PERSPECTIVES 
OF LAW, IMPLICATIONS AND OUTCOME 

IN INDIA: A CRITICAL APPRAISAL 

Vorya Shabrandi 
Knowledge of Master of International 

Relations University of Iran 

ATTITUDE TO THE SOCIAL UPRISING OF THE 
" IRANIAN WORLD MOVEMENT WOMEN’S 
" AND THE "WOMEN’S REVOLUTION" OF 

THE IRANIAN PEOPLE IN IRAN AND 
WORLD WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 

NEIL SMELSER THEORY TO FORM A 
COMPREHENSIVE AND TRANSFORMATIVE 

SOCIAL MOVEMENT 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ayesha Mehmood Malik 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Mohammed S. Saleh University of Duhok, Iraq 
DIGITAL RUMORS, THEIR DIMENSIONS, 
CHARACTERISTICS AND RISKS ON THE 

CIVIL PEACE 

Lect. Farhana Naz 
Assoc. Prof. Dr. Ayesha Mehmood Malik 

Lahore College for Women University 
Lahore, Pakistan 

University of Management and 
Technology, Lahore, Pakistan 

THE PSYCHOLOGY OF COLOR IN AN 
INTERIOR SPACE 

Mandeep Singh Azad 
Que Nhu Duong 

Sher-e-Kashmir University of Agricultural 
Sciences and Technology of Jammu, 

India 
Can Tho University, Vietnam 

IMPACT OF DESTINATION ATTRACTIVENSS 
ON TOURIST SATSIFACTION – EVIDENCE 

FROM DOMESTIC TOURISTS TO CAN THO 
CITY, VIETNAM 

Asst. Prof. Dr. Abather Saadoon Al-Muthanna university, Iraq 
ROYAL FAMILY MEMBERS: DAUGHTERS OF 

KING dAMAR-dSU'EN IN THE LIGHT OF 
SUMERIAN TEXTS AND RESOURCES" 

Deepali TOMAR University Of Kota, India 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF MSMES IN 

INDIA: A COMPARATIVE STUDY OF 
RAJASTHAN AND UTTARAKHAND 

Sali Mohammed Bobboi 
Sulaiman Ahmad  
Hashim Nura 
Usman Adam Mohammed 

Federal Polytechnic Kaltungo, Nigeria 
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 
EMPLOYEE MANAGEMENT SYSTEM 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Seda TEKELİ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Dr. Lale YILMAZ 
Caner ÖZDEMİR 

Mersin University, Türkiye 
"AN EVALUATION OF CULTURAL HERITAGE 

ON CILICIA PEDIAS 
(PLAIN CILICIA) REGION" 

Assoc. Prof. Dr. Seda TEKELİ 
Lect. Dr. Hayriye Hande KAYNAR 

Anadolu University, Türkiye 

FOREIGNIZATION IN THE CONTEXT OF THE 
COMMODIFICATION OF LABOR: CRITICAL 

DISCOURSE ANALYSIS ON THE NEWS OF 
"WORKER SUICIDES" 

Ayşegül ÖZDEMİR 
Prof. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL 

Mersin Provincial Directorate of Labor 
and Employment Agency, Türkiye 

Mersin University, Türkiye 

İŞKUR’S ON-THE-JOB TRAINING PROGRAM 
APPLICATIONS TO REDUCE YOUTH 

UNEMPLOYMENT IN TURKEY: THE CASE OF 
MERSİN 

Res. Asst. Zeynep YİLMAZ 
Asst. Prof. Dr. Cemal SEVİNDİ 

Atatürk University, Türkiye 
AN EXAMPLE OF THE USE OF HISTORICAL 
INNS AND CARAVANSARIES AS A TRADE 

AREA TODAY: “ERZURUM CITY” 

Res. Asst. Zeynep YİLMAZ 
Asst. Prof. Dr. Cemal SEVİNDİ 

Atatürk University, Türkiye 
SPATIAL ANALYSIS OF NATURAL DISASTERS 

IN ERZURUM 

Gamidov Elshad Gamid oğlu 
Azerbaijan State Pedagogical University, 

Azerbaijan 

BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR 
SECOND-ORDER OPERATOR-

DIFFERENTIAL EQUATIONS 

Ertan GÜNDOĞDU 
Assoc. Prof. Dr. Yunus ATALAN 

Aksaray University, Türkiye 
RATE OF CONVERGENCE ANALYSIS FOR 

A NEW FIXED POINT ITERATION 

Esra ÖNCÜL 
Asst. Prof. Dr. Doğan YILDIZ  

Yildiz Technical University, Türkiye 
COMPARISON OF HAPPINESS LEVELS OF 

EU MEMBER COUNTRIES AND TURKEY 
USING ALTERNATIVE METHODS 

Dr. Berrak KOCAMAN Salihli Science and Art Center, Türkiye 
A REVIEW OF STUDIES ON ANALYTICAL 

THINKING IN TURKEY BETWEEN 2002-2022 

Lect. Dr. Vedia Bennu GİLAN 
Assoc. Prof. Dr. Semra ERDOĞAN 
Prof. Dr. Saim YOLOĞLU 

Mersin University, Türkiye 
İnönü University, Türkiye 

COMPARISON OF STRATIFIED COX 
REGRESSION WITH FRAILTY MODELS IN 

NON-PROPORTIONAL HAZARDS 
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HEAD OF SESSION: Dr. Deniz Damla Altan KAMER 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Dr. Elif Feyza TOPDAS Ataturk University, Türkiye 
LIGHT AND DARK-COLORED CORN SILKS: 
EVALUATION REGARDING ANTIOXIDANT 

POTENTIALS 

Yusuf CEYLAN Recep Tayyip Erdoğan University, Türkiye 
DETERMINING THE L50 VALUE OF 

VIBRATING SIEVES USED IN STRIPED VENUS 
CLAM FISHERY IN THE BLACK SEA 

PhD. Dr. Guzal MASSADIKOVA 
Asst. Prof. Dr. Meral ÖZOMAY 

Hoca Ahmet Yesevi International 
Kazakh-Turkish University, Turkistan, 

Kazakhstan 
Marmara University, Türkiye 

SILK FABRIC DYEING WITH SALVIA 
OFFICINALIS L. EXTRACT: INFLUENCE OF 
SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE 

MORDANT CONCENTRATION 

Dr. Deniz Damla Altan KAMER Tekirdağ Namik Kemal University, Türkiye 

FOOD HYDROCOLLOIDS PRODUCED 
FROM RECYCLED AGRICULTURAL 

WASTES: OPPORTUNITIES AND 
CHALLENGES 

Lect. Dr. Gülce Bedis KAYNARCA Kırklareli University, Türkiye 
FISH GELATIN'S POTENTIAL APPLICATIONS 

IN THE FOOD INDUSTRY 

Prof. Dr. Ayşe Tülin ÖZ 
Yasemin KIR 

Osmaniye Korkut Ata University, Türkiye 

THE EFFECT OF HEXANAL APPLICATION 
ON THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF 

FRESH CUT 'HICAZNAR' POMEGRANE 
FRUIT 

Prof. Dr. Ayşe Tülin ÖZ 
Yasemin KIR 

Osmaniye Korkut Ata University, Türkiye 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF POST-
HARVEST STEAM APPLICATION ON THE 

MICROBIAL AND PHYSICAL QUALITY OF 
FRESH-CUT POMEGRANATE FRUITS 

Begüm İLKER 
Özkan GÖRMEZ 
Belgin GÖZMEN 

Mersin University, Türkiye 

OXIDATION OF CHLORAMPHENICOL 
AQUEOUS SOLUTION BY ELECTRO-

FENTON METHOD USING BIMETALLIC 
CATALYSTS 
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HEAD OF SESSION: José Vicente Berná Martínez 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Naim CHAIMAE 
Tizliouine ABDESLAM 

Hassan II University, Morocco 
GEOMETRIC OPTIMIZATION STUDY OF 

WAVE ENERGY CONVERSION DEVICES 

Laiza Costa Santos Nascimento 
Andrey Souza Pinheiro 
Polyane Alves Santos  
Kenedy Marconi Geraldo dos Santos 
Tagleorge Marques Silveira 

Federal Institute of Education, Brazil 
UA- University of Aveiro, Portugal. ISTEC – 

Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas, Portugal. 

"SIMULATION OF IDENTIFICATION SYSTEM 
TAGS BY 

RADIO FREQUENCY (RFID) FOR HOSPITAL 
APPLICATIONS" 

Andrey Souza Pinheiro 
Laiza Costa Santos Nascimento 
Kenedy Marconi Geraldo dos Santos  
Polyane Alves Santos  
Tagleorge Marques Silveira 

Federal Institute of Education, Brazil 
UA- University of Aveiro, Portugal. ISTEC – 

Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas, Portugal. 

METHODS AND TECHNIQUES FOR 
ELECTROMAGNETIC CHARACTERIZATION 

OF DIELECTRICS AND FLEXIBLE 
CONDUCTORS 

Emerson Gean Sousa Vieira 
Rennan Souza Ribeiro 
Polyane Alves Santos  
Kenedy Marconi Geraldo dos Santos 
Tagleorge Marques Silveira 

Federal Institute of Education, Brazil 
UA- University of Aveiro, Portugal. ISTEC – 

Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas, Portugal. 

MODELING AND DEVELOPMENT OF 
DIRECTIVE ANTENNAS WITH LINEAR 
POLARIZATION FOR LABORATORY 

MEASUREMENTS 

Érika Brito Correia 
Letycia Vilanova Dantas 
Lucas dos Santos Ribeiro 
Kenedy Marconi Geraldo dos Santos 
Polyane Alves dos Santos 
Tagleorge Marques Silveira 

Federal Institute of Education, Science 
and Technology of Bahia, Brazil 

UA-University of Aveiro, Portugal. ISTEC-
Instituto Superior de Tecnologias 

Avançadas, Portugal 

LOW-COST ELECTROMECHANICAL RELAY: 
CONSTRUCTION TO UNDERSTAND 

MAXWELL'S EQUATIONS FOR 
EDUCATIONAL PURPOSES 

Cinthia Paola Pascual Cáceres  
José Vicente Berná Martínez 
Francisco Maciá Pérez 
Iren Lorenzo Fonseca 

University of Alicante, Spain 
BLOCKCHAIN SECURITY FOR URBAN 

SERVICES 
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HEAD OF SESSION: Athmane ABDALLAOUI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dumitru Baleanu 
Sania Qureshi 
Amanullah Soomro 
Asif Ali Shaikh 

Cankaya University, Turkey. Institute of 
Space Sciences, Magurele-Bucharest, 

Romania. China Medical University, 
Taiwan 

Mehran University of Engineering and 
Technology, Pakistan 

VARIABLE STEPSIZE CONSTRUCTION OF A 
TWO-STEP OPTIMIZED HYBRID BLOCK 

METHOD WITH RELATIVE STABILITY 

Ouldyerou Abdelhak 
Laid AMINALLAH 
Ali MERDJI 

University of Mascara, Algeria 
APPLICATION OF FUNCTIONAL GRADIENT 

METALLIC BIOMATERIALS 

Dr. Chandrakant Naikodi 
Deepa G 
Deepa H P 
Kavanakumari M K 

Davangere University, India 
SELF PROGRAMMABLE TOOLS FOR BIG 

DATA AND ITS ANALYZING TOOLS: A NEW 
PERSPECTIVE 

Athmane ABDALLAOUI 
Ecole Normale Supérieure de Bou 

Saâda, Algérie 

APPROXIMATE IMPEDANCE OPERATOR 
OF A PLANAR THIN LAYER IN 

MICROPOLAR ELASTICITY 

Ajileye Ganiyu 
Ayinde Muhammed Abdullahi 

Federal University Wukari, Nigeria 
University of Abuja, Nigeria 

NUMERICAL SOLUTION TO FIRST-ORDER 
INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS USING 

COLLOCATION METHOD 

AbdulAzeez Kayode Jimoh Kwara State University, Nigeria 

"THREE-STEP WITH THREE HYBRID POINTS 
BLOCK METHOD FOR 

SOLVING FIRST ORDER ORDINARY 
DIFFERENTIAL EQUATIONS" 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Asiye ASLAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Res. Asst. Muhammed Emin TOPAL Recep Tayyip Erdoğan University, Türkiye 
PARAMETRIC INVESTIGATION OF THE 

EFFECT OF ENERGY GENERATION SYSTEMS 
ON GLOBAL WARMING 

Hasanain Zamili 
Gulfem Bakan 

Ondokuz Mayis University, Türkiye 

APPLICATION OF SLIME MOULD 
ALGORITHM SMA AND ANN MODEL TO 

PREDICT WATER QUALITY INDEX: THE 
YEŞILIRMAK RIVER, TURKEY 

Mustafa ULUSOY İLETİŞİM YAZILIM A.Ş., Türkiye 
UPDATING CORALREEF INFRASTRUCTURE 

WITH WCF APPLICATION 

Alper KAYACIK İLETİŞİM YAZILIM A.Ş., Türkiye 
INTEGRATION OF GAMIFICATION INTO 

PROCESS MANAGEMENT 

Murat DEMİR 
Olkan AKARKAN 

Ege Unversity, Türkiye 
Vıkıng Cleanıng and Cosmetıcs Co., 

Türkiye 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF 
LAURAMINE OXIDE IN LIQUID 
DISHWASHING DETERGENTS 

Dr. Seçkin Karasu 
Assoc. Prof. Dr. Aytaç Altan 

Zonguldak Bülent Ecevit University, 
Türkiye 

AGRICULTURAL CROP CLASSIFICATION 
with R-CNN and MACHINE LEARNING 

METHODS 

Assoc. Prof. Dr. Asiye ASLAN Bandırma Onyedi Eylül University, Türkiye 
EXAMINATION OF DISTRICT HEATING 

SYSTEMS IN TÜRKİYE 
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HEAD OF SESSION: Lect. Samed Ayhan ÖZSOY 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Akın TEMÜR Ondokuz Mayıs University, Türkiye 
GRAVE STRUCTURES DETECTED DURING 

THE SAMSUN-VEZIRKOPRU RESEARCH 

Prof. Dr. Metin DEMİR 
Hilal YANIK 
Recep ÖZMISIR 

Atatürk University, Türkiye 
EVALUATION OF FOREST PARKS IN TERMS 

OF RECREATIONAL USES; EXAMPLE OF 
ERZURUM PROVINCE 

Prof. Dr. Metin DEMİR 
Recep ÖZMISIR 
Hilal YANIK 

Atatürk University, Türkiye 
AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY 
AIDED VERTICAL GARDEN DESIGN 

Ali FEYZI    
Prof. Dr. Hümeyra BİROL   
Prof. Dr. Deniz GÜNER   

Dokuz Eylül University, Türkiye 

EFFECTS OF CLIMATE ON MODERN 
ACCOMMODATION BUILDINGS IN THE 
EASTERN MEDITERRANEAN BASIN: THE 

CASE STUDY OF KONSTANTINIDIS, 
MICHAELIDES, GÜRSEL AND KARAM 

ARCHITECTURE 

Lect. Burçin TUNCAY 
Lect. Samed Ayhan ÖZSOY 
Assoc. Prof. Dr. Engin UĞUR 

Beykent University, Türkiye 
İstanbul University, Türkiye 

Bolu Abant İzzet Baysal University, Türkiye 

EVALUATION OF DESIGN ELEMENTS ON 
CLUB LOGOS IN OUR COUNTRY IN TERMS 
OF ORIGINALITY AND AESTHETIC VALUES 

Assoc. Prof. Dr. Engin UĞUR 
Lect. Burçin TUNCAY 
Lect. Samed Ayhan ÖZSOY 

Bolu Abant İzzet Baysal University, Türkiye 
Beykent University, Türkiye 
İstanbul University, Türkiye 

GRAPHIC DESIGN ANALYSIS OF EMBLEMS 
USED BY POLITICAL PARTIES FROM 

TRANSITION TO MULTI-PARTY LIFE TO THE 
PRESENT 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Sergiy LAVRENKO 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Abubakar, Abdulhalim Musa 
Zahra Soltanifar 
Yusufu Luka 
Muhammad Tariq 
Aadil Khursheed 

Modibbo Adama University, Nigeria 
University Of Tehran, Iran 

ANALYSIS OF MICROBIAL GROWTH 
MODELS FOR MICROORGANISMS IN 

CHICKEN MANURE DIGESTER 

Yahaya YUNUSA Riko 
Dr. Zubairu UMAR Darma  
Dr. Kamaluddeen KABIR 

Umaru Musa Yar’adua University, Nigeria 

EVALUATING THE SUITABILITY OF Sorghum 
bicolor L. Moench SEEDS FOR HEAVY 

METALS PHYTOREMEDIATION THROUGH 
PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS 

Apollinaria KAPRELOVA 
Assoc. Prof. Dr. Sergiy LAVRENKO 
Assoc. Prof. Dr. Nataliia LAVRENKO 

Kherson State Agrarian and Economic 
University, Ukraine 

GROWING POTATOES WITH BOTANIC 
GRAINS 

Abdurrahman, U. D 
Ukatu, V. E 
Hafsat, A, L 
Kamaluddeen, A 
Garba, U. A 
Libata, A. H 

Faculty of life Sciences, Department of 
Animal and Environmental Biology, 

Nigeria 
Kebbi University of Science and 

Technology, Nigeria 
Adamu Augie College of Education, 

Nigeria 
College of Basic and Advanced Studies, 

Nigeria 

STATUS OF GASTROINTESTINAL CESTODE 
CONTAMINATIONS AMONG RUMINANTS 

SLAUGHTERED IN THE THREE LOCAL 
GOVERNMENT AREAS OF YAURI EMIRATE, 

KEBBI STATE, NIGERIA 

Vaneeza Javed - 

DEVELOPMENT OF TECHNECIUM-99M 
LABELED NANOPARTICLES LOADED WITH 

ANTIMICROBIAL AGENT AS SPECT 
IMAGING AGENT 

M.A. Ayodele 
A.J. Ajibade 
T.O. Ogunsola 
A.O. Ogunsola 
A. B. Omotoso 

North West University, South Africa 
PRODUCTION EFFICIENCY OF FOOD 
CROP FARMERS IN NIGERIA. A CASE 

STUDY OF OGUN STATE 

Ph.D, Olusegun Opeyemi Oni 
Sarah Oluwakemi Ishola 
Olaide Abidemi Asiyanbi 

Agricultural and Rural Management 
Training Institute (ARMTI), Nigeria 

THE IMPACTS OF POLITICAL RISKS ON 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) IN 

SUB-SAHARAN AFRICA 

Ibidun Comfort ADENE Adekunle Ajasin University, Nigeria 

EFFECT OF METALAXYL FUNGICIDE ON 
BEHAVIOURAL AND HEAMATOLOGICAL 

INDICES OF JUVENILE CLARIAS 
GARIEPINUS FISH 

Trio Santoso 
Melya Riniarti 
Afif Bintoro 
Duryat 
Inggar Damayanti 

University of Lampung, Indonesia 

MULTI PURPOSE TREE SPECIES (MPTS) 
CULTIVATION PROFILE BY AGROFORESTRY 

FARMERS AROUND WAN ABDUL 
RACHMAN FOREST PARK 
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HEAD OF SESSION: Nafiseh Sadat Faghih Sabzevari 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Haruna Abubakar Danyaya 
Saidu Abdullahi Akun 
Balarabe Sarki Sagagi  
Abdu Muhammad Bello 

School of Science and Technology, 
Nigeria 

Kano University of Science and 
Technology,Nigeria 

WASTE MANAGEMENT, RECYCLING, AND 
LAND RECLAMATION: A REVIEW 

Nihade Bensitel 
Khadija El Haboubi 
Acharf El Kasmi 

Abdelmalek Essaadi University, Tetouan, 
Morocco 

STUDY OF RECYCLING AND 
VALORIZATION SLUDGE FROM AL 

HOCEIMA WATER TREATMENT PLANT 

Aminu Ado Kaugama 
Ansar Bilyamin Adam 
Mohammed, Haladu 

Federal University Wukari, Nigeria 
SIGNIFICANT IMPACT OF ZN (II) METAL 
COMPLEX OF BENZOPHENONE AND 

GLYCINE TO THE ENVIRONMENT 

Nafiseh Sadat Faghih Sabzevari Ferdowsi University of Mashhad, Iran 

THE EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES AND 
CLIMATE CHANGE ON THE SURVIVAL 

STATUS CARACAL (CARACAL CARACAL, 
SCHREBER,1779) IN IRAN 

Sani Yakubu Khalifa 
Babatunde Korode Adeogun 
Abubakar Ismail 
Morufu Ajibola Ajibike 
Muhammad Mujahid Muhammad 

Ahmadu Bello University Zaria, Nigeria 

DETERMINATION OF HYDRAULIC 
PERFORMANCE OF SURFACE ROUGHNESS 
ON DISCHARGE COEFFICIENT (CD) FOR 

CRUMP WEIR 

J B Jibitha  
Sabu Joseph 

University of Kerala, India 

DETECTION OF URBAN EXPANSION AND 
LAND SURFACE TEMPERATURE CHANGE 

USING REMOTE SENSING AND GIS 
TECHNIQUES 
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RIGHT 18 
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Merve BİNGÖL 
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ENCOUNTER (Special to the 72nd Verse of Surah Ahzab) 54 

Behçet BİBER 
Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ 

MEASURING THE KNOWLEDGE LEVELS OF NURSING STUDENTS ON OCCUPATIONAL 
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Özet 

Maliye politikasının en etkili araçlarından biri olan bütçe; belirlenen bir mali yıl içerisinde kamu 

kaynaklarının finansman ve tahsisinde yol gösterici nitelikteki gelir ve gider tahminlerine yer verilen belge 

olarak bilinmektedir. Bütçe, kendi içerisinde gelir bütçesi ve gider bütçesi olmak üzere iki farklı Ģekilde 

değerlendirilmektedir. Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinde görüĢülmek üzere belirlenen yıl için 

hazırlanan gelir bütçesinin en önemli kalemi vergi gelirlerine iliĢkindir. Bilindiği üzere devlet, varlığı 

itibariyle yüklenmiĢ olduğu fonksiyonları yerine getirmek üzere tam ve yarı kamusal mal ve hizmet 

üretiminde bulunmaktadır. Ekonomide yer alan en güçlü aktör olan kamu idaresinin söz konusu mal ve 

hizmet üretiminin finansmanında baĢvurduğu temel kaynak vergileme ve borçlanmadır ki borçlanma 

olağanüstü durumlar dıĢında tercih edilmek istenmemektedir. Gelir bütçesinde cetveller halinde tasnif 

edilerek bir sonraki mali yıl için tahminlerden oluĢan vergi gelirlerine yer verilmektedir. Bütçenin bir diğer 

tarafı olan gider bütçesinde kamu kesiminin toplumu her açıdan etkileyebileceği ölçüde gerçekleĢtirmekte 

olduğu olduğu parasal harcamalar yer almaktadır. Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu uyarısınca gelir ve giderlere iliĢkin tahminler izleyen mali yıl ve devamındaki iki yıla iliĢkin olmak 

üzere toplamda üç yıl için oluĢturulmaktadır. Aynı kanunla bütçe yapısı belirlenerek genel yönetim 

kapsamındaki kamu kurumları kendi içerisinde; merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumlarına ait 

bütçeler ve yerel yönetim bütçeleri olmak üzere tasnif edilmiĢtir. Bu doğrultuda kamu idareleri ait oldukları 

grubun içerisinde yıllık harcamalarını belirlenen ödenekler doğrultusunda gerçekleĢtirme imkânına 

kavuĢturulmuĢtur. Tüm bunlardan anlaĢılacağı üzere bütçeler planlama aracı, tahminlerin raporlanması, yetki 

ve usullerin belirlenerek tayin edilmesi ve kamu ekonomisinde yer alan kamu tüzel idarelerinin 

denetlenmesine imkan veren tüm bilgilerin yer aldığı bir metin olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yeni geliĢen 

dünya düzeninde özellikle 1980 sonrası dönemde küreselleĢmenin etkisiyle bütçenin çağdaĢ görünüme 

kavuĢturulması adına birtakım düzenlemelere gidilmiĢtir. Toplumsal düzende hedeflenen amaçlara 

yönelimde bütçeye birtakım fonksiyonlar yüklenmiĢ ve bu çalıĢmada söz konusu bütçeleme anlayıĢlarına yer 

verilmiĢtir. Bunlar; sosyal bütçe, cinsiyete dayalı bütçe, katılımcı ve vatandaĢ bütçesi Ģeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Bütçe, Sosyal Bütçe, Sosyal Devlet, Cinsiyete Dayalı Bütçeleme, Katılımcı Bütçeleme, 

Katılımcı Demokrasi, VatandaĢ Bütçesi 
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Abstract 

The budget, which is one of the most effective tools of fiscal policy; It is known as a document that includes 

income and expense estimates that guide the financing and allocation of public resources within a specified 

financial year. The most important item of the revenue budget prepared for the year determined to be 

discussed in the central government budget law proposal is related to tax revenues. As it is known, the state 

produces full and semi-public goods and services in order to fulfill the functions it has undertaken as of its 

existence. The main source used by the public administration, which is the most powerful actor in the 

economy, in financing the production of goods and services in question is taxation and borrowing, which is 

not preferred except in extraordinary situations. In the income budget, tax revenues, which are classified as 

tables and made up of forecasts for the next fiscal year, are included. The expenditure budget, which is 

another side of the budget, includes the monetary expenditures of the public sector to the extent that they can 

affect the society in all aspects. In our country, in accordance with the Public Financial Management and 

Control Law No. 5018, estimates of income and expenditures are made for a total of three years, for the 

following fiscal year and the following two years. With the same law, the budget structure was determined 

and the public institutions within the scope of the general administration; central government budget, budgets 

of social security institutions and local government budgets. In this direction, public administrations have 

been given the opportunity to realize their annual expenditures within the group to which they belong, in line 

with the determined appropriations. As it can be understood from all these, budgets appear as a text that 

includes all information that allows planning tool, reporting of estimates, determining and assigning 

authorities and procedures, and auditing of public legal administrations in the public economy. In the newly 

developing world order, especially in the post-1980 period, with the effect of globalization, some 

arrangements were made in order to make the budget look modern. A number of functions have been 

assigned to the budget in the direction of the targeted goals in the social order, and in this study, these 

budgeting approaches are included. These are; social budget, gender-based budget, participatory and citizen 

budget. 

Keywords: Budget, Social Budget, Social Democracy, Gender Based Budgeting, Participatory Budgeting, 

Participatory Democracy, Citizen Budget 
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1)GĠRĠġ 

KüreselleĢme 1980‘li yıllarda hız kazanarak dünya ülkelerini etkisi altına almıĢtır. Piyasalar bir bütün olarak 

kabul edilmiĢ, mevcut kıt kaynakların paylaĢımında yeni bir düzene gidilmiĢtir. Mesafeler görmezden 

gelinmiĢ, uluslararası ticaret hacminin artmasıyla birlikte iliĢkiler güçlenmiĢtir. Sermaye mobilitesi artmıĢ, 

teknolojik faaliyetler geliĢtirilmiĢ, ar-ge çalıĢmaları hız kazanmıĢ, iĢgücü ihtiyacı büyük toplumsal 

hareketlilikleri beraberinde getirmiĢ ve endüstri faaliyetlerinde büyük rekabetler yaĢanmıĢtır. Yeni ekonomik 

düzen beraberinde çeĢitli sorunları getirmiĢtir. Bu sorunlar; kültürel, ekonomik ve sosyal içerikli 

gerçekleĢmiĢtir. ÇalıĢmamızda küreselleĢme ile birlikte gerçekleĢen kamu maliyesi alanındaki 

dönüĢümlerden belki en önemlisi olan kamu bütçe sistemlerindeki mevcut düzene değinilmiĢtir. 

 

2)SOSYAL BÜTÇELEME 

Modern sosyal devlet anlayıĢında toplumun yaĢam Ģartları gözetilmekte, eğitim, sağlık, kültür ve gelir 

dağılımında dezavantaja sahip olan kesimlerin iyileĢtirilmesi hedeflenmektedir. Buna araç olarak kullanılan 

temel yapı ülkenin bütçe ekonomik sistemidir. Bu doğrultuda bütçenin sosyal fonksiyonu olduğu kabul 

edilmekte ve merkezi yönetim bütçesinden ayrı bir bütçe oluĢturulmasından ziyade bütçe gider kalemlerinin 

sosyal içerikli öncelikler gözetilerek yerine getirilmesi amaçlanmaktadır (Ay, 2013: 226).  

Sosyal bütçe, gelir dağılımında adaletin gözetilerek mevcut kaynakların bütçenin mali yapısına uygun 

Ģekilde sosyal politikalarla belirtilen hedeflere aktarımın sağlanmasında araç olarak kullanılmaktadır (Scholz, 

2000: 7). Sosyal bütçenin sosyal transferlerde artıĢ yaratılmasını sağlayacak politikalar bütünü olduğuna 

iliĢkin yaklaĢım tam olarak doğru değildir. Bu fonksiyonuna ilave birden çok aĢamalı bir yapıya sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu aĢamalardan ilki sosyal içerikli politikaların oluĢturulmasıyla 

baĢlamaktadır. Devamında bütçe hazırlık sürecinde katılımı gerektirmektedir. Böylelikle baĢta halkı temsilen 

sivil toplum yapılarının yardımıyla bütçe denetlenme ve akıĢ takibi konusunda çeĢitli fonksiyonlarla 

donatılmıĢ olmaktadır (Özen, 2016: 411). 

 

3)CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEME 

Cinsiyete duyarlı bütçeleme kadınlara özel ayrı bir bütçe oluĢturulmasından ziyade stratejik adımlar bütünü 

olarak bilinmektedir. Bu haliyle kadınların günlük hayatta erkeklerin gerisinde kalmaması adına oluĢturulan 

kamu politikalarının bütçenin temel fonksiyonlarından olan planlama, organizasyon ve yürütme aĢamalarına 

dahil edilmesi arzusunun bir parçası olduğunu söylemek mümkündür. (Klatzer, 2011: 7). Bilindiği üzere 

kadın ve erkeklerin biyolojik gereksinimleri ve kültürel hayat içerisinde yaĢadıkları dönüĢüm sonucu 

tercihlerinde farklılık görülmektedir. Tercihlerin mali yansıması olarak nitelendirilen bütçeler toplumsal 

cinsiyete duyarlı hale getirilerek mevcut eĢitsizliklerin giderilmesine aracılık yapabilmektedir (ġenkesen, 

2008: 1). Cinsiyete duyarlı bütçeleme sisteminin genel görünümünü Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür 

(Cansız, 2009: 12); 

-Gelir ve gider bütçelerinin her ikisine de uygulanabilmektedir. 

-Halk merkezli bir bütçe sistemini öngörmektedir. 

-Topluma duyarsız bütçelerin etkinsiz olduğunu varsaymaktadır. 

-Makroekonomik politikalar içermektedir. 

-Demokrasiyi beslemektedir. 

-Cinsiyet bağlamında kamu kaynak dağılımı hakkında bilgi akıĢı sağlamaktadır. 

Yukarıda söz konusu bütçeleme sisteminin faydalarına değinilmektedir. Kalkınmanın yerelde baĢladığı 

düĢüncesi ile hareket edildiğinde yerel idarelerin pilot uygulamalarıyla güçlendirilerek yaygınlaĢtırılarak 

kurumsallaĢtırılması mümkün hale gelecektir. 
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4)KATILIMCI BÜTÇELEME 

Katılımcı bütçeleme kavramının tanımına yer vermeden önce katılımcı demokrasi kavramını tanımlamak 

gerekmektedir. Bu doğrultuda doğrudan demokrasi ile kalkınmacı demokrasi modelinin içeriklerinin 

birleĢiminin katılımcı demokrasi modelini oluĢturduğundan söz etmek mümkündür. Bir nevi kendi kendini 

yönetme yetisine sahip olan halkın yönetim sürecinde yer alan tüm kararlarda olması gerektiğine iliĢkin 

görüĢ katılımındaki sürekliliğin sağlanma zorunluluğu ile harmanlanarak politik bir model oluĢturulduğu 

ifade edilebilmektedir. Böylelikle yurttaĢ ile kamu idareleri arasındaki ayrım düĢürülmüĢ olmaktadır (Zavala, 

2006: 20). 

Bütçenin en önemli çağdaĢ fonksiyonlarından biri kaynak tahsisinde etkinliktir. Bu iĢlev gereği ekonomideki 

mevcut kıt kaynakların optimal dağılımını gerçekleĢtirerek halkın refah seviyesinde artıĢı sağlamak esastır. 

Katılımcı demokrasinin bütçeleme ile olan mali boyutlu iliĢkisi burada yerel boyutta toplumun ortak 

nitelikteki ihtiyaçlarının yerine getirilmesi aĢamasında öncelik belirtilen giderlerin belirlenmesinde karar 

alma mekanizmasına eĢlik edebiliyor olması ile gerçekleĢmektedir (Ergen, 2012: 323). 

Katılımcı bütçeleme model itibariyle yurttaĢlara birtakım yararlar sunmaktadır. Bunlar arasında; toplum ve 

vergi bilincini geliĢtirmesi, gelir ve harcama tahminlerinin denetimi, verileri ulaĢılabilir hale getirmesi ve 

doğrudan demokrasi modelini güçlendirmesini saymak mümkündür (Emil, 2007: 10). Bu haliyle 

bakıldığında mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine hizmet ettiğini belirtmek doğru bir ifadedir. 

 

5)VATANDAġ BÜTÇESĠ  

Özellikle son 30 yıllık süreç içerisinde sosyal devlet olma gayreti yeni yönetim anlayıĢı ile birlikte modern 

bütçeleme tekniklerinin geliĢtirilmesini gerekli kılmıĢtır. Bütçeye yüklenen klasik fonksiyonların ilerisinde 

birtakım kavramların aĢılanarak bütçenin salt muhasebe kaydı olmaktan öteye geçmesi tasarlanmıĢtır. Bu 

kavramlar; hesap verilebilirlik ve mali saydamlık Ģeklindedir. Bu doğrultuda hazırlanması bütçenin iletiĢim 

aracı iĢlevi görmesini sağlamıĢtır (Hançer, 2018: 67). Uluslararası örgütlerin çalıĢmalarında da bu 

kavramlardan biri olan hesap verilebilirliğin üç temel etkenine değinilmektedir. Bunlar; Ģeffaflık, gözetim ve 

katılımcılıktır. Bütçenin Ģeffaflığı; kamu bütçelerinin barındırdığı rakamların, ayrıntı düzeyi ve miktarının 

saydamlığından oluĢmaktadır. Bütçe katılımcılığı; kamu kaynaklarının dağıtımı ve toplanmasına iliĢkin 

kararlara halk ve sivil toplum örgütlerinin katılımını ifade etmektedir. Bütçe gözetimi ise kamu kurumlarının 

bütçe kaynaklarına iliĢkin göstermiĢ olduğu tutumların takip yetkisini içermektedir (International Budget 

Partnership, 2018).  

Kamu mali yönetimi kapsamında gerçekleĢtirilen en önemli reform sonrası kamu maliyesine iliĢkin verilerin 

yer aldığı hukuki belge niteliğindeki yıllık bütçelerin hesap verilebilirlik ve mali saydamlık üzerine 

Ģekillendirilmesi esas hale gelmiĢtir. Bu kavramlardan biri olan mali saydamlık bir nevi alt yapı tesis ederek 

mali bilginin raporlanarak verilerin denetimine imkan tanımıĢtır (Küçükaycan, 2020: 53). Denetimin yanı 

sıra, veri akıĢında düzen, denge, güven ve basit bir dil ile halka sunum sağlanmıĢ olacaktır. Kamunun 

öncelikleri, önceliklerine ulaĢması için gerekli olan politikaları, uygulanan politikaların etkileri 

anlaĢılabilirlik sayesinde saydamlık ilkesi ile mümkün olmaktadır. Bununla da kalmamakta halk kıt 

kaynakların ne Ģekilde hangi birim tarafından ne ölçüde ve nerelerde kullanıldığına dair sorularının cevabına 

ulaĢabilmektedir (Atiyas ve Sayın: 2000: 28). Buna iliĢkin tüm düzenlemeler 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Kanununun üçüncü bölümünde yer almaktadır. Kamu kaynaklarının kullanımına iliĢkin 

genel çerçevenin belirlendiği bölümde mali saydamlığın tesis edilmesine yönelik idarenin; politika, kalkınma 

planları, stratejik plan ve yıllık programlardan faydalanması gereği belirtilmiĢtir. Bu araçlardan 

yararlanılarak oluĢturulan bütçelerin kamuoyuna açıklığı, ulaĢılabilirliği konusunda kamu idarelerine 

sorumluluk tanımlanmıĢtır.  

Bir diğer kavram hesap verme sorumluluğna iliĢkindir. Hesap verebilirlik kavramı görev, sorumluluk ve 

kontrol yetisine sahip olan birimin tüm bunları yerine getirirken kullanımın ne Ģekilde gerçekleĢtiğine dair 

cevap verme ve açıklamada bulunma, merkezi bir karar merciine ait olma Ģeklinde koĢullar gerektirmektedir 

(Balcı vd. , 2003: 118). Aynı zamanda kamu kesimi yönetim biriminin ana etkeni olarak bilinen kavram 

(Forrer, 2010: 477) bütçenin çağdaĢ ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir (Edizdoğan ve Çetinkaya, 
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2017: 64). Bu kavram 5018 sayılı kanunda açıkça yer almakla birlikte, kıt kaynakların kullanımında etkinlik 

ve verimlilik esas alınarak hukuka uygun toplanarak harcamalarda bulunulmasında yetkili birimlere hesap 

verme sorumluluğu kamu birimlerine yüklenilmiĢtir. 

Teknik bilgiler içeren kamu bütçelerinin anlaĢılmasına imkan tanıyan özet niteliğinde vatandaĢ bütçe 

rehberleri hazırlanmaktadır. Bu rehberlerde amaçlanan söz konusu yılda gerçekleĢtirilmek üzere 

tahminlerden oluĢan gelir ve gider kalemlerinin içeriği esasına kamuoyunca düzenli bir usulde sunumunun 

sağlanmasıdır. Bunların yanı sıra makroekonomik politikalara iliĢkin tahminler, belirlenen ödeneklerin 

sektörel dağılımı ve vergi gelirlerinin tansifi oluĢturulan vatandaĢ bütçe rehberleri aracılığıyla basit bir dille 

halka ulaĢımı sağlanmaktadır (WEB_1). Bu haliyle vatandaĢ bütçesinin ayrı bir bütçe oluĢturulmasından 

ziyade hesap verilebilirlik ve mali saydamlık kavramlarıyla iliĢkilendirilmiĢ bir rehber olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

SONUÇ 

KüreselleĢme ile birlikte doğru bilinen yanlıĢlar gün yüzüne çıkmıĢ, mevcut düzenin kendini güncelleme 

ihtiyacı doğmuĢtur. Ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlar yalnızca ekonomik anlamda olmamıĢ, kültürel ve siyasi 

ayakta değiĢimleri de beraberinde getirmiĢtir. Kalkınmada öncelik, gelir dağılımında adalet ve fırsat eĢitliği 

gibi konu baĢlıkları tartıĢılır hale gelmiĢtir. Türkiye‘de diğer ülkeler gibi küreselleĢme hareketinde avantaj ve 

dezavantajlarıyla yerini almıĢtır. GeliĢim ve dönüĢümün günümüz dünyasında da halen devam ettiğini 

söylemek mümkündür. Anayasamızda yer aldığı doğrultuda ülkemiz sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini 

göstermektedir. Bu anlamıyla yaĢayanların yaĢam kalitesini belirli bir standartta tutmak kaydıyla sosyal 

güvenliği sağlamakla görevlidir. Bununla birlikte toplumun her kesimini gözeterek oluĢturduğu sosyal 

politikalarla devlet iĢleyiĢi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik konularında 

yurttaĢların ihtiyaç ve geri kalmıĢlıkları hazırlanan politikaların bütçenin gider kaleminde yer alan mevcut 

kaynaklarla sunumu sağlanmaktadır. Sosyal bütçe adı verilen bu yapıda kendi içerisinde ihtiyaç kalemlerine 

yer vermekte ve bütçe sistemine farklı bir boyut kazandırmaktadır. Örneğin; kadınların ihtiyaç ve 

gereksinimlerini göz önüne alarak erkeklere nazaran geri adımda kalmalarının önüne geçmek adına bütçeyi 

cinsiyete duyarlı hale getirilebilmektedir. Yahut; dünya standartlarında kabul görmüĢ mali Ģeffaflık ve hesap 

verilebilirliği tesis ederek bütçe hazırlık sürecine katılımı sağlayarak demokrasiyi bütçeye entegre 

edebilmektedir. Bununla kalmayarak vatandaĢın anlayabileceği Ģekilde veri akıĢını sade bir dil ile 

gerçekleĢtirerek yeni bir standart sağlayabilmektedir. ÇalıĢmada bütçe sistemlerinin geliĢen düzene uyumu 

açısından büründüğü yapılara kısaca yer verilmiĢtir. Bu doğrultuda tüm bunların sosyal bütçenin alt yapısı 

altında yer aldığını, sosyal devlet olma gereği varlıklarının sürdürülebileceğini söylemek mümkün 

olmaktadır. Ülkemizde 5018 sayılı kamu mali yapısının iĢleyiĢine dair gerçekleĢtirilen reformlar sonrası söz 

konusu bütçe sistemlerinin gerek yerel pilot uygulamada gerek merkezi idare bütçelerinde oluĢturulan politik 

hedef ve öncelikler doğrultusunda sunuma hazır halde yer aldığını görmekteyiz. Güncel dönüĢümlerle 

birlikte bütçe sistemlerininde değiĢen düzene ayak uydurduğunu ülkemiz açısından belirtebilmekteyiz. 
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Özet 

Günümüzde kampüsler, sadece eğitim-öğretim ve bilimsel çalıĢmaların yürütüldüğü yerler değil bunların 

yanı sıra rekreasyonel faaliyetlerin, sosyal ve ekonomik yönden kiĢilerin farklılaĢması açısından çok yönlü 

iĢlevleri olan yaĢam mekanlarıdır. Bu çalıĢmada öğretim elemanlarının kampüs içi rekreasyonel eğilimleri, 

rekreatif faaliyetlere katılmaları ve sosyalleĢmeleri arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

ÇalıĢmada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 8 Fakültesinde görev yapan 150 akademisyene tesadüfi 

olarak yüz yüze anket yöntemiyle ulaĢılmıĢ, elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiĢ 

Bağımsız Örneklemler t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Korelasyon ve Regresyon analizleri 

yapılmıĢ sayısal yüzdeleriyle birlikte istatistiki olarak birbirleriyle iliĢkisi ortaya konulmuĢtur. Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi YerleĢkesine rekreasyonel perpektiften bakıldığında önemli bir potansiyele sahip 

olduğu ortalama, akademisyenlerin 2-3 gün rekreatif aktivitelere katılımın gerçekleĢtirdikleri belirlenmiĢtir. 

Rekreasyonel faaliyetlere katılma isteği akademisyenler tarafından yüksek düzeyde olmasına rağmen 

rekreasyon mekanlarının ve etkinliklerin nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olduğu, yönetim açısından da 

istenilen düzeyi karĢılamadığı saptanmıĢtır. Elde edilen verilerden yola çıkarak kampüs içi rekreasyonda en 

çok talep edilen dıĢ oturma ve dinlenme alanları kafeler ve restoranlar gibi, yürüyüĢ ve bisiklet yolları, 

oditoryum ve konser gibi sosyal etkinlikleri gerçekleĢtirebilecekleri kültürel mekanların olmasını 

belirtmiĢlerdir. Sonuç ve öneri olarak kampüs içi rekreasyonel eğilimde bulunan akademisyenlerin bireysel 

farklılıklarına rağmen rekreasyonel faaliyetlere katılmanın, bireylerde sosyalleĢmeye katkı sağladığı ve 

çalıĢmanın sosyal birleĢtirici bir özelliğe sahip olduğu bulgular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda 

sosyalleĢtirici verimli etkin faaliyetler gerçekleĢtirebilmek için bütüncül organizasyonlara ihtiyaç 

duyulmakta ve bu organizasyonları da üniversite içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı bünyesinde 

rekreasyon yönetim birimi kurarak ilgili ve farklı disiplinlerden oluĢturulacak ekiple etkinliklerin 

yapılabileceği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Rekreatif faaliyetler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Öğretim 

elemanları, YerleĢkesi 
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Today, campuses are not only places where education and scientific studies are carried out, but also living 

spaces with multi-faceted functions in terms of recreational activities, and social and economic 

differentiation of people. In this study, it is aimed to determine the relationship between the recreational 

tendencies of the academic staff, their participation in recreational activities, and their socialization. In the 

study, 150 academicians working in 8 faculties of Karamanoğlu Mehmetbey University were randomly 

reached by the face-to-face survey method. The obtained data were evaluated with the SPSS package 

program. Independent Samples t-Test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), Correlation, and 

Regression analyzes were made and their statistical relationship with each other was revealed with numerical 

percentages. When viewed from a recreational perspective, it has been determined that the Karamanoğlu 

Mehmetbey University Campus has an important potential, and participation in recreational activities takes 

place on average for 2-3 days. Although the desire to participate in recreational activities is at a high level 

among academicians, it has been determined that the recreation places and activities are insufficient in terms 

of quality and quantity, and they do not meet the desired level in terms of management. Based on the data 

obtained, they stated that the most demanded outdoor seating and resting areas in on-campus recreation are 

cafes and restaurants, as well as cultural venues where they can perform social activities such as walking and 

cycling paths, auditoriums, and concerts. As a result and suggestion, it is among the findings that despite the 

individual differences of academics who have a recreational tendency on campus, participating in 

recreational activities contributes to the socialization of individuals and the study has a social unifying 

feature. In this context, holistic organizations are needed in order to carry out socializing, productive and 

effective activities, and it is suggested that these organizations can be organized with a team of related and 

different disciplines by establishing a recreation management unit within the Health, Culture and Sports 

Department at the university. 

Keywords: Recreation, Recreational activities, Karamanoğlu Mehmetbey University, Instructors, Campus 
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STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS and AN EVALUATION ON STRAGEGIC PLANS OF 

UNIVERSITIES 

 

Utku ERSÖZ 

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 

KIRIKKALE/TÜRKĠYE 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7532-6107 

 

ÖZET 

Yönetim alanında özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren meydana gelen geliĢmeler ile iĢletmelerin 

yönetim olgusuna bakıĢ açıları değiĢmiĢtir. Gerek çağdaĢ yönetim anlayıĢı gerek rekabet ortamında avantajlı 

hale gelmek gibi amaçlarla yeni yönetim kavramları ön plana çıkmıĢtır.  Bu bağlamda planlama, uzun vadeli 

planlama, strateji, stratejik planlama ve en sonunda da stratejik yönetim gibi kavramlar literatüre girmiĢtir. 

Stratejik yönetim ile organizasyonlar etkin ve verimli yönetim, ortalama üzeri karlılık ve sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğünü amaçlar. Stratejik yönetim süreci, gelecek odaklı bir biçimde vizyon, misyon ve 

hedefler açısından organizasyonun iç ve dıĢ çevresinin analizinin yapılması bu bağlamda stratejilerin 

oluĢturulması, uygulanması ve kontrol edilmesi aĢamalarını kapsamaktadır.   

Bu çalıĢma çerçevesinde öncelikle stratejik yönetim süreci teorik olarak ele alınmıĢtır. Strateji ve iliĢkili 

olduğu kavramlar incelenmiĢtir. Stratejik yönetim ve sürecinin tanımı karĢılaĢtırmalı ve kapsamlı olarak 

sunulmuĢtur. Sonrasında stratejik yönetim süreci hakkında bir model önerilmiĢ olup süreç anlatılmıĢtır. 

Analitik modeller ve modernist görüĢ çerçevesinde hazırlanan bu çalıĢma kapsamında açık kaynaklardan 

ulaĢılan bazı yükseköğretim kurumlarının stratejik planları incelenmiĢtir. Bu çerçevede, Üniversiteler Ġçin 

Stratejik Planlama Rehberi esas alınarak bu kurumların stratejik planlarının çeĢitli kısımları 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Stratejik yönetim sürecinin en önemli unsurlarından olan ve bir organizasyonun iç ve dıĢ 

çevre ile ilgili durum tespitinin yapılmasını sağlayan SWOT Analizi, kamuda yapılan stratejik yönetim 

modellerinde de yerini almıĢtır. ÇalıĢma kapsamında yükseköğretim kurumlarının SWOT Analizleri 

incelenmiĢ olup bu kurumların güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit olarak tespit ettikleri noktalar değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik Yönetim, SWOT Analizi.  
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With the developments in the field of management, especially since the second half of the 20th century, the 

perspectives of businesses on the management phenomenon have changed. New management concepts have 

come to the forefront with the aim of both modern management understanding and gaining advantage in a 

competitive environment. In this context, concepts such as planning, long-term planning, strategy, strategic 

planning and finally strategic management have entered the literature. With strategic management, 

organizations aim for effective and efficient management, above-average profitability and sustainable 

competitive advantage. The strategic management process includes the analysis of the internal and external 

environment of the organization in terms of vision, mission and goals in a future-oriented manner, and in this 

context, the formation, implementation and control of strategies. 

Within the framework of this study, first of all, the strategic management process is discussed theoretically. 

Strategy and related concepts were examined. The definition of strategic management and its process is 

presented comparatively and comprehensively. Afterwards, a model about the strategic management process 

is proposed and the process is explained. Within the scope of this study, which was prepared within the 

framework of analytical models and modernist views, the strategic plans of some higher education 

institutions, which were accessed from open sources, were examined. In this framework, various parts of the 

strategic plans of these institutions were compared based on the Strategic Planning Guide for Universities. 

SWOT Analysis, which is one of the most important elements of the strategic management process and 

enables the determination of the internal and external environment of an organization, has also taken its place 

in the strategic management models made in the public sector. Within the scope of the study, SWOT 

Analyzes of higher education institutions were examined and the points that these institutions identified as 

strong, weak, opportunity and threat were evaluated. 

Keywords: Strategy, Strategic Management, SWOT Analysis. 
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Sanayi Devriminden sonra dünya üzerinde oluĢan rekabet Ģartları, pazarda yer alabilme ve organizasyonların 

yaĢamlarını devam ettirebilmeleri için sürekli geliĢim, değiĢim içerisinde bulunmalarını gerektirmektedir. Bu 

geliĢimi ve değiĢimi yönetebilmek için organizasyonların iç ve dıĢ çevrelerini çok iyi anlamaları, mevcut 

yetenek ve potansiyellerinin farkında olmaları, geleceği öngörebilmeleri ve kendilerini bu kapsamda 

konumlandırabilmeleri gereklidir.  

Bunun sonucu olarak organizasyonlar planlama, toplu planlama süreçlerine girmiĢlerdir. Ancak yönetim 

bilimindeki geliĢmeler bu süreçlerin yetersiz kaldığını göstermiĢtir. Bu ihtiyacın sonucu olarak da strateji 

kavramı, yönetim biliminde ve iĢletme uygulamalarında kullanılmaya baĢlamıĢtır. Organizasyon ile iç ve dıĢ 

çevrenin iliĢkileri kapsamında amaç ve hedeflerin belirlenerek bu yolda yapılması gereken faaliyetlerin 

belirlenmesi ve gerekli kaynakların sağlanması strateji ile olmaktadır. Organizasyonların amaçları 

doğrultusunda fırsatları yakalamaları stratejinin amacını oluĢturmaktadır (Drucker, 1999).  

Planlama sürecine stratejinin katılmasıyla stratejik planlamalar organizasyonlar tarafından kullanılmaya 

baĢlamıĢtır. Ancak stratejik planlamanın, uygulanan stratejik faaliyetlerin sonuçlarına odaklanmaması, 

örgütün buna göre reorganizasyonunun yapılmaması, değerlendirme kısmının yetersizliği sebebiyle stratejik 

yönetim kullanılmaya baĢlamıĢtır. Teknolojik geliĢmeler, iç ve dıĢ çevrenin değiĢkenliği, durumsallık 

yaklaĢımının varsayımları, geleceği öngörme gibi sebepler stratejik yönetimin öncelikli olarak özel sektörde 

sonrasında da kamu örgütlerinde kullanılması sürecini baĢlatmıĢtır.  

Kamu örgütlerinin karmaĢıklaĢması, halkın taleplerinin artması, iç ve dıĢ çevre ile yoğun etkileĢim, kamu 

sermayeli iĢletmelerin rekabet koĢullarında faaliyet göstermesi, hesap verilebilirlik, etkin insan kaynakları 

politikası gibi sebeplerle stratejik yönetim kamu kurum ve kuruluĢlarında temel yönetim felsefesi haline 

gelmiĢtir. 

 

Stratejik Yönetim Süreci Kavramsal Çerçeve 

Stratejik yönetim sürecinin anlaĢılabilmesi amacıyla sürecin temelini oluĢturan strateji kavramının 

açıklanması gereklidir. Strateji, bir organizasyonun uzun süreli amaçlarının belirlenmesi ve eylem 

yöntemlerinin benimsenmesi ile bu amaçların gerçekleĢtirilmesi için gerekli kaynakların tahsis edilmesi 

olarak tanımlamaktadır (Chandler, 1962). Igor Ansoff ise strateji ile ilgili olarak saf ve genel olmak üzere iki 

farklı tanım vermektedir. Saf strateji, örgütün belli bir hareketi ya da hareketler sürecidir. Genel strateji ise 

örgütün belirli bir durumda hangi saf stratejiyi belirleyeceğini gösteren, istatistiklere dayanan bir karar 

kuralıdır (Güçlü, 2003). Porter‘a göre strateji, çeĢitli faaliyetleri içeren yaratıcı ve kıymetli bir pozisyon 

oluĢturmaktır (Porter, 2010). Porter, iyi stratejinin kötü olandan farklılaĢacağını belirtmektedir. Ġçerikte 

örgütün nerede olmak istediği odak noktası olmalıdır demektedir (Magretta, 2011). 

Stratejik yönetim kapsamında strateji ile iliĢkili çeĢitli kavramlar bulunmaktadır.  Bunlardan ilki amaçtır. 

Amaç, belirlenen ve varılmak istenen neticelerden oluĢur. Amaçlar belli bir süre ve baĢarılması gereken 

öğeleri içerir. Örgütsel faaliyetlerin yerine getirilmesi ile ulaĢılması beklenen sonuçlardır (Ülgen ve Mirze, 

2018). Strateji ile benzer durumlarda kullanılan politika ise örgütü amaçlarına ulaĢtıracak strateji ve 

uygulamalar çerçevesinde verilmesi gereken kararlar ile yerine getirilmesi gereken faaliyetlerde iĢ görenlere 

ıĢık tutan ve belli sınırlar içinde takdir yetkisi sağlayan bir yöntemdir. ĠĢ görenler, organizasyon içerisinde 

iĢlerin ne Ģekilde yapıldığını ya da yapılması gerektiğini politika yoluyla öğrenirler ve bu kapsamda iĢlerini 

yerine getirirler. Politika, yol gösterici niteliği sebebiyle tekrarlanan ve fazla değiĢim göstermeyen yönetim 

uygulamaları bağlamında hazırlanır (Ülgen ve Mirze, 2018). Stratejinin baĢarılı hale gelmesini amaçlayan 

ince ayrıntılar olarak adlandırılan taktikte ise uygulama ön plandadır. Dinamik iĢleyen sürecin ve 

uygulamanın esasları ayrıntılı olarak belirlenir (Güçlü, 2003). Strateji ile iliĢkili olan bir diğer kavram olan 

plan ise Ģu andan gelecekte nereye ve hangi Ģekilde ulaĢılmak istendiğinin, nelerin yapılmak istendiğinin 

mukayese edilmesidir. Plan, kararlar topluluğudur. Ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi 

maliyetle, hangi Ģekilde, hangi sürede, hangi kalitede sorularına verilen yanıtlar planı oluĢturmaktadır. Bu 

sorulara yanıt verildiğinde bir plandan bahsedilebilir (Koçel, 2018). 

Stratejiden daha makro bir kavram olan stratejik yönetim, bir stratejiyi formüle etmeden önce 

organizasyonun faaliyet gösterdiği ortamın üst yönetim tarafından analizi ile stratejinin uygulanması ve 
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kontrol edilme planını içeren bir süreçtir. Stratejik yönetim, strateji formüle edilmeden nelerin mutlaka 

yapılması gerektiği ve stratejinin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması konusundaki süreci ifade etmesi açısından 

stratejiden ayrılmaktadır (Parnell, 2014). 

Stratejik yönetim, organizasyonun yapması gerekenleri ve rotasını belirlemeye yarayan kararlar bütünüdür 

(Howe, 1993). Bryson‘a göre stratejik yönetim, örgütün yaptıklarını, varoluĢ sebebini, gelecekte varmak 

istediği noktayı belirten bir yönetim Ģeklidir. Barry ise stratejik yönetimi, gelecekte varmak istediği hedefleri 

ve bu hedefe ne Ģekilde varılacağını gösteren süreci analiz eder (http://www.canaktan.org). 

Stratejik yönetim aktiviteleri, organizasyon için amaçları ve hedefleri oluĢturarak, organizasyon ve çevre 

arasındaki iliĢki kümesini koruyup hedeflerini takip etmesini sağlamalı ve organizasyonun yeterlilikleri 

çerçevesinde çevreden gelen talepleri cevaplayabilmelidir (Ansoff, 2019). 

Dinçer‘e göre stratejik yönetim, etkili stratejiler geliĢtirip uygulayarak, bunların sonucunda da gerekli 

değerlendirme ve kontrollerin sağlanmasına yönelik verilen kararlar ve eylemler dizisidir (Dinçer, 2007). 

Bu tanımlardan da anlaĢılacağı üzere stratejik yönetim, çeĢitli aĢamaları olan ve süreci kapsayan yönetim 

biçimidir. Bu çerçevede stratejik yönetim süreci stratejik analiz, strateji oluĢturma, strateji uygulama ve 

stratejik kontrol ve değerlendirme olmak üzere 4 aĢamada incelenmektedir.  

Stratejik analiz, organizasyonun iĢlerini yürüttüğü genel ve yakın iĢ çevresindeki bileĢenlerin mevcut 

durumlarının tespit edildiği organizasyonun kendi iç dinamiklerini değerlendirdiği aĢamadır. DıĢ çevreden 

kaynaklı oluĢan fırsat ve tehditler ile organizasyonun kendi içerisindeki güçlü ve zayıf noktalar tespit edilir 

(Ülgen ve Mirze, 2018). Organizasyonun bahsedilen mevcut durumunu tespit ettiği stratejik analiz evresinin 

alt öğeleri misyon ve vizyon bildirgeleridir. 

Misyon; stratejik yönetim süreci, organizasyonun misyon tanımlaması ile baĢlamaktadır (Barney ve Hesterly, 

2015). Drucker, ―Bizim iĢimiz ne?‖ sorusunun ―Misyonumuz nedir?‖ sorusu ile eĢ anlamlı olduğunu 

belirtmektedir. Bir organizasyonu benzerlerinden ayıran, farklılık oluĢturan kalıcı bir amaç beyanı olan 

misyon, organizasyonun varlık nedeninin belirtilmesidir. Yönetim tarafından yapılacak iĢlerin ve yönetim 

tasarılarının temelidir. ―Bizim iĢimiz ne?‖ sorusu her zaman çok açık cevaplar içermemektedir. Bu sorunun 

cevabı stratejistlerin sorumluluğundadır. Organizasyonun rotasını belirlemesine yardım eden bir kavramdır 

(David, 2011). 

Vizyon ise organizasyonun geleceğindeki baĢarısı için yol gösteren ve organizasyonun hedeflerini belirtir. 

Vizyon gelecekte oluĢturulması arzu edilen pozisyonun fikirsel bir ifadesidir. Ayrıca, organizasyonun 

mevcut konumundan baĢarılı, güçlü, güvenilir olduğu bir geleceği tasvir eder (Kılıç, 2010). Vizyon strateji 

olmadan geçerliliği doğrulamaya tabi tutulmamıĢ, iĢleme tabi tutulmamıĢ hayallerdir. Vizyonun çeĢitliliği 

amaç ve stratejilerin de çeĢitliğini sağlar. Vizyon, stratejilerin, misyonun ve amaçların temelini oluĢturur 

(Acar ve Özgür, 2004). 

Stratejik analiz iç ve dıĢ çevrenin analiz edilmesi süreçlerini de içermektedir. Ġç çevrenin analizi, 

organizasyonun mevcut durumu ile kaynakları ve kabiliyetlerinin tespit edildiği bir süreci ifade etmektedir 

(Ülgen ve Mirze, 2018). Ġç çevre analizi ile organizasyon güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek mevcut 

durumlarını ortaya koyarlar.  

Organizasyonlar dıĢ çevreden kaynaklı çalkantılı, karmaĢık ve küresel bazlı anlaĢılması gereken pek çok 

durumla karĢı karĢıya kalırlar. Elde edilen belirsiz ve tamamlanmamıĢ çevresel bilgiler ile dıĢ çevrenin 

bilinmezlik düzeyi daha da artmaktadır (Ireland vd. 2009). DıĢ çevre yapısı itibarıyla çeĢitli fırsatlar ve 

tehditler oluĢturmaktadır. Bu nedenle organizasyon dıĢ çevreye uyum sağlamalı ve doğru analiz etmelidir. 

Strateji oluĢturma sürecini doğrudan etkilediği için organizasyonlar fırsat ve tehditleri düzenli bir biçimde 

incelemelidir (Dinçer, 2007). 

Stratejik analiz aĢamasının ardından strateji oluĢturma süreci gelmektedir. Strateji oluĢturma sürecinde çeĢitli 

stratejik düzeyler bulunmaktadır. Bunlar; kurumsal düzeyde strateji, rekabet stratejileri, fonksiyonel 

(bölümsel) stratejiler ve uluslararası stratejilerdir. Kurumsal düzeyde stratejiler, firmalar arasındaki kapsam 

ve kaynakların dağıtımlarıdır. ĠĢletmeler için oluĢan stratejiler çeĢitli düzeylerde meydana gelmektedir. 

Kurumsal strateji düzeyinde stratejilerin oluĢturulma aĢamasında üst düzey yöneticiler karar alıcı 

http://www.canaktan.org/
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konumundadır. Organizasyonel hedefler kapsamında kurumsal stratejiler oluĢturulur. Uzun vadeli bakıĢ açısı 

çerçevesinde oluĢturuldukları için yüksek risk içermektedirler (Carroll ve Hoy, 1984). Rekabet stratejileri, 

iĢletmenin bazı ürün pazarlarında temel yetenekleri aracılığıyla rekabet avantajı elde etmek için kullandığı 

entegre ve koordine edilmiĢ faaliyetler dizisidir. Bu bağlamda iĢletme hangi farklı ürünleri üreteceğine ya da 

hangi ürünleri farklı Ģekilde üreteceğine karar vermelidir (Ireland vd. 2009). Fonksiyonel stratejiler, 

organizasyonun kurumsal ve rekabet düzeyde olan stratejilerini ve hedeflerini kaynakların verimliliğini 

maksimize ederek baĢarmak amacıyla bölümler tarafından uygulanan stratejilerdir (Wheelen ve Hunger, 

2000). Uluslararası stratejiler, oluĢturulma süreci de yine misyon, vizyon, çevresel analizlerin yapılması ile 

iĢler hale getirilir. Ancak uluslararası çevre daha çok bileĢene sahip olduğu için karmaĢık bir süreçtir (Ülgen 

ve Mirze, 2018).  

Stratejik yönetim sürecinin üçüncü aĢaması strateji uygulamadır. Stratejinin uygulanması bir organizasyonun 

en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm birimlerini etkiler. Strateji uygulama çeĢitli özellikler içeren bir 

aĢamadır. Strateji uygulama, verimliliği sağlamak amacıyla faaliyetler gerçekleĢtirilirken organizasyonel 

güçlerin yönetilmesidir. Operasyonel bir süreç olan strateji uygulama aĢamasında özel motivasyon ve liderlik 

yetenekleri gereklidir. Ayrıca, pek çok farklı çalıĢan arasında koordinasyon sağlanmalıdır (David, 2011). 

Stratejik yönetim sürecinin son aĢaması ise stratejik kontrol ve değerlendirmedir. ġeklen stratejik yönetim 

sürecinin son evresinde yer almasına rağmen bu sürecin her anında yapılması gereken faaliyetlerdir. Stratejik 

kontrol sürecinde oluĢan geribildirimlerden gereken düzenlemeler yapılır. Stratejik yönetim süreci dinamik 

ve çevreye göre değiĢken özellikler gösterebilen bir süreçtir. Bu sebeple yapılan stratejik kontroller 

sonucunda ortaya çıkan verilerle birlikte stratejiler verimliliği değerlendirilir (Ülgen ve Mirze, 2018). 

Stratejik değerlendirme ve kontrol süreci örgütün seçmiĢ olduğu strateji ile bu strateji sonucunda örgütün 

istenilen performansa ulaĢılıp ulaĢılmadığının gözlemlenerek gerekli durumlarda düzeltici önemlerin alınıp  

uzun vadede baĢarı sağlanması aĢamasıdır.  

 

ARAġTIRMA VE BULGULAR 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında kalkınma 

planları çerçevesinde kaynakların etkin, verimli, ekonomik bir Ģekilde sağlanması ve kullanılması ile mali 

Ģeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasının stratejik planlama vasıtasıyla gerçekleĢtirilmesi 

hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda stratejik planlama kapsamında kamu örgütlerine rehberlik etmesi amacıyla 

2003 yılında Stratejik Planlama Kılavuzu oluĢturulmuĢtur. Bu rehber 2006, 2018 ve 2021 yıllarında 

güncellenmiĢtir. Ayrıca her kamu örgütünün aynı amaçları taĢımadığı açıktır. Bu kapsamda da T.C. 

CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı tarafından Üniversiteler Ġçin Strateji Planlama Rehberi 

oluĢturulmuĢtur (www.sp.gov.tr).  

Sosyoekonomik dinamikler çerçevesinde, etkileĢimli, üretilen bilginin pratiğe dönüĢtürüldüğü özerk 

üniversite modeli çerçevesinde dünya düzeyinde rekabetçi olabilmek ve uyum sağlayabilmek için 

üniversitelerin faaliyetlerini belirli bir plan çerçevesinde yürütmesi büyük önem taĢımaktadır. Stratejik 

yönetim süreci, yükseköğretim kurumlarının orta ve uzun dönemli önceliklerinin belirlenerek, mali disiplin 

içerisinde, stratejik olarak kaynakların dağıtılarak bunun verimliliğinin değerlendirildiği Ģeffaf bir yönetim 

anlayıĢı oluĢturmaktadır (www.sp.gov.tr). 

Üniversiteler, diğer kamu kurumlarından farklı bir sektörde faaliyet göstermektedirler. Burada birden fazla 

yükseköğretim kurumu arasında rekabetçi düzeyde olmasa bile farklılaĢma çabaları üzerinden üstünlük 

sağlama ve tercih edilme odaklı stratejiler oluĢturulmaktadır. Bu durum, yükseköğretim alanına geleneksel 

ve modern planlama yaklaĢımlarının birlikte kullanımı ile ayrı bir özellik sunmaktadır (www.sp.gov.tr).  

Üniversite sayısının giderek artması, öğrenci sayısının fazlalaĢması, üniversitelerin küresel düzeyde faaliyet 

gösterme istekleri, maddi sebepler, üniversitelerin bulundukları bölgede kalkınma çabalarının bir öznesi 

olması, üretilen bilgiyi ticari hale getiren üçüncü kuĢak üniversitelerin ortaya çıkması gibi sebeplerle her 

üniversitenin kendi dinamikleri çerçevesinde stratejik plan oluĢturmaları önem kazanmıĢtır (www.sp.gov.tr).  
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Stratejik yönetim süreci, Üniversiteler Ġçin Strateji Planlama Rehberinde stratejik plan hazırlık süreci, durum 

analizi, geleceğe bakıĢ, farklılaĢma stratejisi, strateji geliĢtirme, izleme ve değerlendirme, stratejik planın 

güncellenmesi ve stratejik planın sunulması bölümlerinden oluĢmaktadır (www.sp.gov.tr).  

Bu çalıĢma kapsamında incelenecek olan SWOT Analizi bölümü söz konusu rehberin Durum Analizi 

bölümünde Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit Analizi (GZFT) adı altında geçmektedir. 

 

GZFT Analizi 

Üniversite ve üniversite üzerinde etken olan Ģartların sistematik bir yaklaĢımla incelendiği analitik bir 

yöntemdir. Üniversitenin güçlü ve zayıf yönleri ile dıĢında oluĢabilecek fırsat ve tehditler tespit edilir. 

Üniversitenin güçlü ve zayıf yanları organizasyon içerisinde ve mevcut durumun analizi ile; fırsat ve 

tehditleri ise yükseköğretim sektörünün analizi sonucunda oluĢan bulgularla tespit edilir (www.sp.gov.tr).  

Bu analiz yöntemi ile mevcut ve gelecek durumun tespiti yapılarak strateji geliĢtirme aĢaması yerine getirilir. 

Stratejik plan sürecinin temelini oluĢturan bu analiz yöntemi ile stratejik yönteminin sonuçları eĢlenebilir 

olmalıdır (www.sp.gov.tr). 

 

Güçlü ve Zayıf Yönler 

Güçlü yönler, yükseköğretim kurumunun bünyesinde yer alan ve kontrol edebildiği, amaç ve hedeflere 

ulaĢmada faydalandığı, baĢarılı olduğu faktörlerdir. ĠĢ gücü, güçlü mali yapı vb. somut olarak tespit 

edilebilen değiĢkenler olabileceği gibi liderlik, kurum kültürü gibi soyut değiĢkenler de olabilmektedir 

(www.sp.gov.tr). 

Zayıf yönler ise üniversitenin kendi iç iĢleyiĢinden kaynaklanan performansını olumsuz etkileyebilecek ve 

geliĢtirilebilecek alanlarını oluĢturmaktadır. Bu alanlar üniversite tarafından tespit edilerek iyileĢtirme 

çalıĢmaları yapılabilir (www.sp.gov.tr). 

 

Fırsat ve Tehditler 

Bu aĢamada üniversitenin dıĢ çevresinden kaynaklanan, üniversitenin kontrol edemediği faktörler üzerinden 

analiz yapılır. Olumlu olarak değerlendirilebilecek, üniversiteye avantaj sağlayacak durumlar fırsat olarak 

tanımlanırken; üniversiteye olumsuz olarak yansıyabilecek, dezavantaj oluĢturabilecek durumlar tehditler 

olarak tanımlanmaktadır (www.sp.gov.tr). 

 

GZFT Listesi 

DıĢ Çevre Ġç Çevre 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

    

 

 

 

http://www.sp.gov.tr/
http://www.sp.gov.tr/
http://www.sp.gov.tr/
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ġekilde görüldüğü biçimde söz konusu üniversite GZFT listesini oluĢturur. Bu analiz ile üniversite güçlü ve 

zayıf yönler ile fırsat ve tehditler arasındaki iliĢkiyi anlamlı hale getirerek stratejilerine yön verir.  

Bu kapsamda Ġzmir ili içerisinde faaliyet gösteren 4 devlet üniversitesinin güncel stratejik planlarında yer 

alan GZFT analizlerine T.C. CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığının internet sitesinde yer alan 

açık kaynaklardan eriĢim sağlanarak değerlendirme yapılmıĢtır.  

Ġzmir‘de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Ġzmir 

Demokrasi Üniversitesi‘nin güncel strateji planlarının GZFT analizi bölümleri incelenmiĢtir. 

Bu bağlamda yapılan karĢılaĢtırmalar sonucunda bazı hususlar dikkat çekmektedir. Ege Üniversitesinin 

güçlü ,zayıf ve tehdit kısımlarında baĢlıklar altında verileri topladığı görülmektedir. Bu yaklaĢımın her ne 

kadar kılavuzla benzerlik göstermese de stratejik yönetimin analitik bakıĢ açısına uygun olduğu 

düĢünülmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesinin GZFT analizi incelendiğinde üniversitenin geniĢ faaliyet alanlarından kaynaklı 

yanlarını güçlü yönler analizinde vurguladığı gözlemlenmiĢtir. Zayıf yanlarında ise özellikle fiziksel ve 

altyapı eksiklerinin ön planda tutulduğu tespit edilmiĢtir. Fırsatlar kısmında ise üniversitenin bulunduğu 

Ģehrin getirdiği avantajlar temel alınmıĢtır. Fırsatlar ve tehditler analizlerinin yükseköğretim sektörünün 

dıĢında da taĢarak yapıldığı belirlenmiĢtir. 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesinin GZFT analizinde kılavuza uygun bir çalıĢma yapıldığı belirlenmiĢtir. 

Ancak güçlü yönler kısmında somut noktalardan öte soyut olanların vurgulandığı gözlemlenmiĢtir. Zayıf 

yönlerde ise üniversitenin kurumsal yapısının getirdiği eksiklik ve fiziki yapının eksikliği vurgulanmıĢtır. 

Fırsat ve tehditler ise kılavuz kapsamında genellikle yükseköğretim sektörü çerçevesinde analiz yapılmıĢtır. 

Ġzmir Demokrasi Üniversitesinin stratejik planında yer alan GZFT analizinde ise Ģehir, personel ve fiziki 

imkanlar temelinde analiz yapıldığı tespit edilmiĢtir. 

Bu üniversitelerin GZFT analizlerinin genel değerlendirmesi yapıldığında Dokuz Eylül ve Ege 

Üniversitelerinin köklü geçmiĢlerinin analizlerinde vurgulandıkları tespit edilmiĢtir. Ayrıca çok çeĢitli 

alanlarda eğitim vermelerinin güçlü yönlerinde ön plana çıkarılmaktadır. Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve 

Ġzmir Demokrasi Üniversitesinin ise yeni kurulmuĢ olmalarının etkileri GZFT analizlerinde gözlenmektedir. 

Ayrıca; Ģehir faktörü, personel yapısı, mali durum, fiziki yapı GZFT analizinin dört bölümünde de öne çıkan 

unsurlar olduğu gözlenmiĢtir. 

Örnek kılavuz ile uyum sağlanarak  GZFT analizinin yapıldığı gözlenmekle birlikte bazı analizlerde özellikle 

yükseköğretim sektörünün derinlemesine incelenmediği ve bu durumun da stratejik planın kağıt üzerinde 

hazırlanmıĢ olabileceği, strateji oluĢturma ve uygulama süreçlerinde tüm faktörlerin ayrıntılı incelenmediği 

Ģüphesinin oluĢmasına sebep olabileceği düĢünülmektedir. 

Stratejik yönetim sürecinin analitik yapısı göz önünde bulundurulduğunda kamu kurumlarında ve 

üniversitelerde belirli dönemleri kapsayan stratejik plan uygulamaları giderek önem kazanmaktadır. Stratejik 

planlama ve içerisinde yer alan GZFT analizinde belirlenen faktörlerin strateji belirleme ve yönetim 

süreçlerinde ne kadar dikkate alındığı ve gerçekleĢtiği belirsizdir. Ancak; Ģeffaf, etkin ve verimli bir yönetim 

süreci için bu tür metotların kullanılması bu kapsamda çalıĢmaların yapılması çağdaĢ yönetim düĢüncesi 

çerçevesinde değerlidir. Kamu teĢkilatının çeĢitli kurumları ve üniversitelerin kendi iç denetim yöntemleri ile 

stratejik planların hayata geçirilme düzeyleri takip edilmelidir.  
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SONUÇ 

Bilimsel anlayıĢın yönetim alanına giriĢi ile birlikte analiz, planlama, strateji gibi modern kavramlar 

literatüre girmiĢ ve yönetim uygulamaları bu doğrultuda oluĢmaya baĢlamıĢtır. 1950‘li yıllardan itibaren 

organizasyonlar politikalarını planlama üzerine kurmaya baĢlamıĢlar ancak bu anlayıĢ bölüm bazında kaldığı 

için genel bir yönetim Ģekli haline gelmemiĢtir. Planlama, uzun vadeli ve toplu planlama Ģeklinde geliĢimler 

göstermiĢtir. Organizasyonun bütününü ilgilendirir Ģekilde stratejinin kullanılmaya baĢlamasıyla analiz, uzun 

vadeli bakıĢ açısı, amaçlar, hedefler, misyon ve vizyon gibi olgularla kararlar verilmiĢtir. 

Stratejik yönetim, iç ve dıĢ çevrenin analiz edilmesiyle stratejik analiz, misyon, vizyon, amaç ve hedefler 

çerçevesinde stratejik yönlendirme, strateji belirleme, strateji uygulama ve stratejik kontrol safhalarından 

oluĢan bir süreçtir. Öncelikle özel sektör iĢletmelerinde kullanılmaya baĢlayan stratejik yönetim, örgütün 

üretim faktörlerini etkin ve etkili kullanarak örgütün amaçlarına ve hedeflerine ulaĢmasını sağlayan bir 

süreçtir. Kamu örgütlerinin hesap verilebilirlik, bütçeleme, çevreyle olan uyumunun sağlanması, rekabet 

koĢulları gibi sebeplerle etkin ve verimli yönetime ihtiyacı oluĢmuĢtur. Bu kapsamda 20. yüzyılın sonlarına 

doğru kamu örgütleri yönetim modellerine strateji kavramını katmaya baĢlamıĢlardır.  

Üniversitelerin strateji belirlenmesi sürecinde iç ve dıĢ çevresi ile mevcut pozisyonunu analiz ederken 

stratejik yönetimin en önemli uygulamalarından olan FÜTZ analizi yöntemini kullanmaları gerekliliktir. 

Strateji oluĢturma sürecinde söz konusu üniversitelerin mevcut üstünlükleri, zayıflıkları ile olası fırsat ve 

tehditleri tespit edilmiĢtir. Bu kurumların strateji oluĢturma süreçlerinde iç ve dıĢ paydaĢlardan daha fazla 

faydalanabilecekleri, iç ve dıĢ çevrelerden oluĢabilecek fırsat ve tehditleri ise daha analitik yöntemlerle 

analiz edebilecekleri düĢünülmektedir. Bu çerçevede iç ve dıĢ faktör analiz matrisleri, strateji belirleme 

hususunda sayısal bir yaklaĢım getiren kantitatif strateji planlama matrisi gibi yöntemler kullanılabilir.  

Kamu örgütleri ve dolayısıyla yükseköğretim kurumları etkin ve verimli kaynak kullanımı, kamu 

ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, ekonomik ve mali etkinliğin sağlanması, gelecek odaklı bakıĢ açısı 

çerçevesinde planlamaların ve stratejilerin yapılması, etkin karar alma süreçleri, yapılan faaliyetlerin 

sonuçlarını ölçme gibi baĢarı odaklı uygulamalar için stratejik yönetim süreçlerini sahiplenerek kurum 

kültürü haline getirmelidir. 
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Abstract 

Personal rights which are absolute rights that are subject to person valid on all personal values that serves a 

person to exist, develop personality freely, act with free will and have a respectable position in society. 

Personal rights are mentioned in the Civil Code but determining which values fall within the extent of this 

right is left to the judge due to the fact that the values that form personal rights can change over time 

following the economic, technological and cultural development in social life. Values within the extent of the 

personal right in the doctrine are gathered in three categories as physical personality values, emotional 

personality values and social personality values. In that respect the child, like all other individuals, has social 

personality values that must be definitely protected. The best interest of the child principle is the primary 

principle that has to be followed in all legal matters concerning the child. Due to the principle regulated in 

article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, the practice areas of the best interests 

of the child principle are very extensive and cannot be limited to the relationship between the child and 

parents. However, custody related matters are the most intensely discussed ones regarding with the principle. 

While evaluating the decisions made by parents regarding the child based on custody rights, not only the best 

interest of the child, but also two other principles of the Convention which are regulated in article 6 and 

article 12 must be considered. One of the principles is child‘s right to life, survival and development and the 

other one is principle of expressing views of the child freely in all matters affecting the child. In this respect, 

the issue of determining the most threatened personal values of the child in today‘s world and protecting 

these values against parents should be discussed.  

Keywords: Personal rights, values that forms personal rights, personal rights of the child, the best interest of 

the child, custody.  
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Özet 

KiĢilik hakkı, kiĢinin var olmasını, kiĢiliğini serbestçe geliĢtirmesini, özgür iradesi ile hareket etmesini, 

toplum içinde saygın bir konuma sahip olmasını sağlayan bütün kiĢisel değerleri üzerinde geçerli olan, Ģahsa 

bağlı mutlak bir haktır. Medeni Kanun‘da kiĢilik hakkından söz edilmiĢ ancak bu hakkın kapsamına hangi 

değerlerin girdiğini belirleme görevi hâkime bırakılmıĢtır. Zira kiĢilik hakkını oluĢturan değerler, zaman 

içerisinde toplumsal hayattaki ekonomik, teknolojik ve kültürel geliĢmeleri takiben farklılaĢabilmektedir. 

Öğretide kiĢilik hakkının kapsamında olan değerler fiziki kiĢilik değerleri, duygusal kiĢilik değerleri ve 

sosyal kiĢilik değerleri olarak üç kategoride toplanmaktadır. Bu kapsamda çocuğun da diğer tüm bireyler gibi 

mutlak surette korunması gereken sosyal kiĢilik değerleri vardır. Çocukla ilgili tüm hukuki meselelerde 

gözetilmesi gereken temel ilke çocuğun yüksek yararı ilkesidir. BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları 

SözleĢmesi‘nin 3. maddesinde düzenlenen ilkenin ıĢığında, çocuğu ilgilendiren her durumda ve her kararda 

mutlaka çocuk için mümkün olan en iyi çözüm tercih edilmelidir. Çocuğun yüksek yararı ilkesinin uygulama 

alanı çok geniĢtir, sadece çocuğun ana babası ile iliĢkisi ile sınırlandırılamaz. Ancak genellikle velayet 

hakkının kullanımı çocuğun yüksek yararı ilkesinin en yoğun tartıĢıldığı alandır. Ana babanın velayet 

hakkına dayanarak çocuk ile ilgili verdiği kararlar değerlendirilirken sadece çocuğun yüksek yararı ilkesi 

değil, BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi‘nin diğer genel ilkelerinden olan, 6. maddede 

düzenlenen çocuğun yaĢama, hayatta kalma ve geliĢme hakkı ile 12. maddede düzenlenen çocuğun 

görüĢlerine saygı ilkeleri de göz önünde tutulmalıdır. Bu bağlamda bugünün dünyasında çocuğun en çok 

tehdit altında olan kiĢisel değerlerinin belirlenmesi ve bu değerlerin ana babasına karĢı korunması meselesi 

tartıĢılmalıdır.  

Anahtar kelimeler: KiĢilik hakkı, kiĢilik hakkını oluĢturan değerler, çocuğun kiĢilik hakkı, çocuğun yüksek 

yararı, velayet hakkı.  
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Özet 

Ġmposter sendromu, kiĢilerin somut baĢarılarına rağmen, elde ettikleri baĢarılarını içselleĢtiremeyerek, 

kendilerini birer sahtekâr gibi görmeleri olarak tanımlanan psikolojik bir kavramdır. Maddi durumu, eğitim 

seviyesi, makamı, kariyeri ya da toplum içindeki konumu her ne kadar iyi olsa da imposter sendromu olan 

kiĢiler gerçekte asla yeterince iyi olmadıklarına, baĢarılarının tesadüfi olduğuna ve diğer insanların kendi yeti 

ve becerilerine dair abartılı bir görüĢü olduğuna inanmaktadırlar. Bu inançlardan kaynaklı sahtekârlıklarının 

açığa çıkacağına yönelik derin bir korku yaĢadıklarından dolayı kendilerini hep çok çalıĢmak zorunda 

hissetmektedirler. Bireylerde hissedilen bu tür yetersizlik ve becerilerinden Ģüphe etme durumu farklı meslek 

dallarında görüleceği gibi öğretmenlerde de karĢılaĢılması olası bir durum olarak görülmektedir. Bu 

bağlamda, bu tür duygu durum bozukluklarının öğretmenlerin mesleki tatmin ve motivasyonunu 

etkileyebileceği fikri ile gerçekleĢtirilen bu araĢtırmanın amacı, eğitim fakültelerine devam etmekte olan 

farklı bölümlerden öğretmen adaylarının imposter profillerinin incelenmesi ve bu profillerin çeĢitli 

değiĢkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın 

çalıĢma grubunu farklı yaĢ gruplarında olan ve farklı bölümlere devam etmekte olan 157 öğretmen adayı 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verileri Ġbrahim, F., Münscher, J.C., & Herzberg, P. Y. tarafından geliĢtirilen 

―Imposter Profili Ölçeği‖ ile toplanmıĢtır. AraĢtırma sürecinde ölçeğin Türkçe‘ye uyarlaması yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada toplanan veriler betimleyici istatistiklere, bağımsız gruplar t-testine ve varyans analizine tabi 

tutulmuĢtur. Yapılan parametrik testler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar; katılımcıların imposter 

profillerinin orta düzeyde olduğunu, söz konusu imposter profilleri ile cinsiyet, yaĢ, algılanan gelir düzeyi ve 

yaĢanılan yerleĢim yeri değiĢkenleri açısından farklılaĢma olmadığını destekler niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler: imposter sendromu, imposter profili, öğretmen adayları. 
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Abstract 

Imposter syndrome is a psychological concept defined as the fact that people see themselves as impostors by 

not internalizing their achievements despite their concrete achievements. No matter how good their financial 

situation, educational level, position, career, or social standing may be, people with imposter syndrome 

believe that they are never really good enough, that their success is accidental, and that other people have an 

exaggerated view of their own abilities and abilities. They always feel that they have to work hard because 

they have a deep fear that their fraud will be exposed due to these beliefs. This kind of inadequacy felt in 

individuals and the situation of doubting their skills is seen as a possible situation to be encountered in 

teachers as well as in different professions. In this context, the aim of this study, which was carried out with 

the idea that such mood disorders can affect the professional satisfaction and motivation of teachers, was 

determined to examine the imposter profiles of pre-service teachers from different departments who continue 

to education faculties and to reveal whether these profiles differ according to various variables. The study 

group of the research consists of 157 teacher candidates who are in different age groups and attending 

different departments. The data of the study were collected with the ―Imposter Profile Scale‖ developed by 

Ġbrahim, F., Münscher, J.C., & Herzberg, P. Y.. The scale was adapted to Turkish during the research 

process. The data collected in the study were subjected to descriptive statistics, independent groups t-test and 

analysis of variance.  The results of the parametric test shave supported the fact that the imposter profiles of 

the participants are at a moderate level, and that there is no difference in terms of the imposter profiles and 

variables of gender, age, perceived income level and place of residence. 

Keywords: imposter syndrome, imposter profile, pre-service teachers. 
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GĠRĠġ 

Jodie Foster, 1988‘de Sanık (The Accused) filmindeki rolüyle aldığı Oscar Ödülü‘ nü geri vermesi 

gerekeceğinden korku duyuyordu. Bir söyleĢide ‗Bunun Ģans eseri olduğunu düĢünüyordum‘ demiĢti. 

‗‘Evime gelecek, kapımı çalacak, ‗Kusura bakmayın, ödülü baĢkasına verecektik. Meryl Streep‘e gidecek‘‘ 

diyeceklerdi (Mann, 2020). 

Oyuncu Jodie Foster tarafından yapılan bu açıklama, imposter sendromu için prototip niteliği taĢımaktadır. 

Ġmposter sendromu kavramını ilk ortaya atanlar 1978 tarihli ‗Üstün BaĢarılı Kadınlarda Ġmposter Fenomeni: 

Dinamikler Ve Terapötik Müdahale‘ baĢlıklı bilimsel makaleleriyle klinik psikologlar Clance ve Imes 

olmuĢtur. Bu durumu Clance ve Imes ‗‗bazı üstün baĢarılı kadınların ‗sahtekar olduğuna dair içsel bir 

tecrübe yaĢaması‘ olarak tanımlamıĢtır. Clance ile Imes, çalıĢmalarındaki örneklem gruplarını: ‗ Edindikleri 

eğitime, akademik derecelere, standart testlerdeki yüksek baĢarılarına, meslektaĢları ve saygın otoritelerin 

takdirine… rağmen içsel olarak baĢarı hissinden yoksundurlar. Kendilerini sahte bir kimlik takınmıĢ 

görürler.‘ Ģeklinde tanımlamıĢlardır. Clance ile Imes‘ e göre bu kadınlar, baĢarılarını sadece eleme 

süreçlerindeki hatalara veya birinin onların becerilerini gözünde büyütmüĢ olmasına ya da bir takım dıĢ 

kaynaklara bağlamaktadırlar (Mann, 2020). 

Ġmposter sendromu, kiĢilerin somut kanıtlara rağmen baĢarılarını içselleĢtiremeyerek kendilerini içinde 

bulundukları konumda bir sahtekâr gibi hissetmelerine ve bu sahtekârlığın açığa çıkacağına yönelik derin bir 

korku yaĢamalarına neden olan psikolojik bir olgudur  (Özdemir, 2015). Maddi durumu, eğitim seviyesi, 

makamı, kariyeri ya da toplum içindeki konumu her ne kadar iyi olsa da imposter sendromu olan kiĢiler 

gerçekte asla yeterince iyi olmadıklarına, baĢarılarının Ģans eseri olduğuna ve diğer insanların kendi yeti ve 

becerilerine dair abartılı bir görüĢü olduğuna inanmaktadırlar. Bu inançlardan kaynaklı sahtekarlıklarının 

açığa çıkacağına yönelik derin bir korku yaĢadıklarından dolayı kendilerini hep çok çalıĢmak zorunda 

hissetmektedirler. Clance ve Imes çalıĢmaları sonucunda imposter sendromlu bireylerin 3 belirleyici özelliği 

olduğunu ileri sürmektedirler. Bunlar baĢkalarının onların yeti ya da becerilerine iliĢkin abartılı bir görüĢü 

olduğu inancı, sahteliklerinin anlaĢılıp ortaya serilmesi korkusu ve baĢarılarını ısrarlı bir Ģekilde talih ya da 

olağanüstü çok çalıĢma gibi dıĢsal unsurlara bağlamalarıdır (Mann, 2020). 

Clance' e göre imposter sendromu olgusu altı potansiyel özellikten oluĢur; imposter döngüsü, özel olma 

dürtüsü, süperman/ süperkadın yönleri, baĢarısızlık korkusu, yetkinliğin reddi ve övgüyü küçümseme ve son 

olarak baĢarı hakkında korku ve suçluluk. Clance, tüm bu özelliklerin imposter sendromlu bireyler tarafından 

mutlaka yaĢanması gerekmediğini de belirtmiĢtir. Ancak, birinin imposter sendromu eğiliminde olduğu 

sonucuna varmak için bu özelliklerden en az ikisinin bulunması gerekmektedir (Karaman, 2020). 

Ġmposter sendromlu bireyler, genellikle akranlarına kıyasla en iyi olma ihtiyacını/özel olma ihtiyacını içten 

içe barındırmaktadırlar. Clance, ―en iyi olma ihtiyacı‖ ile “süper adam/süper kadın yönleri‖ nin birbiriyle 

iliĢkili olduğunu ileri sürmüĢtür. Ġmposter sendromundan muzdarip olan bireyler hayatlarının her alanında 

her Ģeyi kusursuz yapmayı beklemekte, hedefleri ve öz değerlendirmeleri için yüksek ve neredeyse imkânsız 

standartlar belirlemektedirler. Clance ve O'Toole, baĢarısızlık korkusunun, çoğu imposter sendromlu bireyin 

altında yatan bir güdü olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle, olası baĢarısızlık riskini azaltmak için bu 

kiĢiler, baĢarısız olmayacaklarından emin olmak adına fazla çalıĢma eğilimindedirler. Ġmposter sendromlu 

bireyler, baĢarılarını içselleĢtirmekte ve övgüyü geçerli olarak kabul etmekte zorlandıklarından dolayı 

baĢarılarını imposter sendromu olmayanlara göre dıĢ faktörlere daha fazla bağlamaktadırlar. Ġmposter 

sendromu kavramı sahte bir alçakgönüllülük gösterisi olmamakla birlikte imposter sendromlu bireylerdeki 

baĢarıyla ilgili korku ve suçluluk, baĢarılarının olumsuz sonuçlarıyla ilgilidir. Bu bireyler, mevcut 

performans düzeylerini sürdürme yetenekleri konusunda kendilerini güvensiz hissetmekte ve ek sorumluluk 

kabul etme konusunda isteksizlik yaĢamaktadırlar. Ayrıca daha yüksek taleplerin veya beklentilerin 

entelektüel sahtekârlıklarını ortaya çıkarabileceğinden endiĢe etmektedirler (Koç Doğan & Yenel, 2022). 

Ġmposter döngüsünde birey, yapması veya baĢarması gereken bir görevle karĢı karĢıya kaldığında, aĢırı 

hazırlık veya erteleme davranıĢında bulunmakta ve bu iki durum da kiĢide aĢırı kaygıya, paniğe ve endiĢeye 

neden olmaktadır. BaĢarılar ve sürekli bahane arayıĢı içinde, kendini haklı çıkarmak için bilinçli olmasa da 

imposter sendromu olan bireyler kendi kendini sabote edebilmektedirler. Görev, baĢarı ile tamamlandığında 

kısa bir süre için rahatlama yaĢamakta ancak geri bildirimler olumlu olsa da geri bildirim alınmamıĢ gibi 
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davranmaktadırlar. Görev baĢarılırsa genellikle yüksek çabaya (aĢırı hazırlık ile) veya Ģansa (erteleme ile) 

atfetmektedirler. Benzer bir durum veya görevde bu döngünün devam ettiği de görülmektedir (Koç ve ark., 

2022). 

 

 

ġekil 1: Clance‘in (1985) Ġmposter Döngüsü (Koç ve ark., 2022). 

 

Ġmposter sendromu, kiĢilerin, psikolojik iyi olma hallerine zarar verdiği gibi,  bu kiĢilerin eğitim ve kariyer 

yaĢantılarında gerçek potansiyellerini ortaya koymalarının da önüne geçmektedir. (Özdemir, 2015). Ġmposter 

sendromlu bireylerin baĢarısızlıkla ilgili yoğun kaygı taĢımaları, ölçmeye ve değerlendirmeye dayalı olası 

durumların sonuçlarını azaltmak için onları stratejiler aramaya itmekte ve kendini sabotaj da bu stratejilerden 

birisi içinde yer almaktadır. Bu bireyler baĢarılarını legal olarak içselleĢtiremediklerinden sürekli devam 

eden bir anksiyete ve kendine güvensizlik hali yaĢamaktadırlar. Ġmposter sendromu; nevrotiklik, intihar 

düĢüncesi ve depresyonda dahil olmak üzere, psikolojik sıkıntı indeksiyle anlamlı düzeyde iliĢkilidir (Akın, 

Yalnız, Akın ve Özçelik, 2015). 

Bireylerdeki Ġmposter Sendromu düzeylerini ölçmek için geliĢtirilmiĢ beĢ veri toplama aracı bulunmaktadır 

(Mak, Kleitman & Abbott 2019). Bunlar: 

1) Harvey Sahtekâr Fenomeni Ölçeği (Harvey, 1982)  

2) Algılanan Sahtekârlık Ölçeği (Kolligan ve Sternberg, 1991)  

3) 7-Madde Sahtekâr Fenomeni Ölçeği (Leary, Patton, Orlando ve Funk ,2000)  

4) Clance Sahtekâr Fenomeni Ölçeği (Clance, 1985)  

5) Ġmposter Profil Ölçeği (Ġbrahim, Münscher & Herzberg, 2020) 

7-Madde Sahtekâr Fenomeni Ölçeği, Leary, Patton, Orlando ve Funk tarafından geliĢtirilmiĢtir (2000). 

Ġmposter sendromunun temel yönünü sahtelik duygusu olarak vurgulayan tek boyutlu bir ölçektir. 1- 

kesinlikle hayır ile 5- kesinlikle evet arasında değiĢen 5'li likert tipi bir ölçekte derecelendirilen 7 maddeden 

oluĢmaktadır. 7-Madde Sahtekâr Fenomeni Ölçeği ve CIPS arasındaki korelasyon .70 ile .80 arasındadır  ve 

Cronbach'ın alfa seviyesi .87‘ dir. Ġmposter sendromu olgusunun temel teorik varsayımlarını daha iyi 
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anlamak için üç çalıĢma daha yapılmıĢtır. Bunlar, Harvey ve Katz (1985) tarafından geliĢtirilen ve lisans ve 

lisansüstü popülasyonu üzerinde çalıĢılan 14 maddelik bir ölçek olan Harvey Sahtekar Fenomeni Ölçeği, 20 

maddelik bir ölçek olan Clance (1985) tarafından geliĢtirilen Clance Sahtekar Fenomeni Ölçeği (CIPS) ve 51 

maddelik bir ölçek olan Kolligan ve Sternberg (1991) tarafından geliĢtirilen Algılanan Sahtekarlık Ölçeğidir. 

Bu ölçümler arasında önemli korelasyonlar olduğu ortaya konulmuĢtur. Ayrıntılı olarak, CIPS ile Algılanan 

Sahtekarlık Ölçeği arasındaki korelasyon .86, CIPS ve Sahtekar Fenomeni Ölçeği arasındaki korelasyon.70, 

Algılanan Sahtekarlık Ölçeği ile Sahtekar Fenomeni Ölçeği arasındaki korelasyon .76‘ dır. CIPS için 

Cronbach alfa düzeyi .90 olarak bulunmuĢtur. Sahtekâr Fenomeni Ölçeği için Cronbach alfa seviyesi .72 ve 

Algılanan Sahtekarlık Ölçeği için .88‘ dir ( Karaman, 2020). 

Ġmposter Profil Ölçeği, Ġbrahim, Münscher & Herzberg tarafından araĢtırma ve pratikte uygulanabilir, teorik 

olarak kurulmuĢ çok boyutlu Almanca bir ölçektir (2020). 18 ile 70 yaĢ arasında 771 katılımcının üzerinde 

geliĢtirilmiĢ 30 maddelik olan bu ölçeğin ‗‗yetkinlik Ģüphesi, çalıĢma tarzı, yabancılaĢma, öteki benlik 

ayrımı, tutumluluk ve sempati ihtiyacı‘‘ olmak üzere 6 alt boyutu bulunmaktadır. Altı alt boyut, .69 ile .92 

arasında tatmin edici iç tutarlılıklar göstermektedir ve ilk yapı geçerliliği, yakınsak ve ayırt edici ölçümlerle 

pozitif korelasyonlar göstermektedir (Ġbrahim ve ark., 2020). 

Ġmposter sendromunun ölçümü için ülkemizdeki ilk çalıĢma Akın,  Yalnız, Akın ve Özçelik tarafından 

Sahtekârlık Ölçeğini (Leary ve ark., 2000) Türkçe‘ ye uyarlama Ģeklinde yapılmıĢtır. AraĢtırma 300 

üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüĢtür. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum 

verdiği görülmüĢ ve ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .60 ile .77 arasında sıralanmıĢtır. Ölçeğin 

iç tutarlık katsayısı .89 olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen bu sonuçlar Sahtekârlık Ölçeği (SÖ) Türkçe 

formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir (Akın ve ark., 2015). 

Özdemir (2015) çalıĢmasında ilgili araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılan Clance Sahtekâr Fenomeni 

Ölçeği' ni (Clance, 1985) Türkçeye uyarlamıĢtır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı 

birinci çalıĢmada .84, ikinci çalıĢmada .86 ve test-tekrar test güvenirliği . 81 bulunmuĢtur. Temel BileĢenler 

Analizi ile yapılan yapı geçerliği çalıĢması sonucu Türkçe ölçeğin üç faktörlü orijinal yapıyı sağlayamadığı 

ve tek boyutlu bir ölçek olarak değerlendirilmesinin uygun olduğu görülmüĢtür (Özdemir, 2015). 

Ġmposter Profil Ölçeği (Ġbrahim ve ark., 2020) , Ündemir ve Mert tarafından Türkçe‘ ye uyarlanmıĢtır. 

AraĢtırma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 157 öğrenci 

üzerinde yürütülmüĢtür. Türkçe‘ ye uyarlanan ‗‗Ġmposter Profili Ölçeği‘‘ nin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı bu çalıĢmada .72 olarak hesaplanmıĢtır. 

Ġmposter sendromu hakkında 1978‘ den bu yana pek çok araĢtırma yapılmıĢ ve hala da yapılmaktadır 

(Clance & Imes, 1978; Langford & Clance, 1993; Bernard, Dollinger, & Ramaniah, 2002; Want & Kleitman, 

2006; Gadsby, 2021). Dr. Sandi Mann, kendi klinik tecrübelerine dayanarak ‗…Artık ĠS bir zamanlar 

düĢündüğüm gibi hırslı ve baĢarılı kariyer sahipleriyle de sınırlı değil. Kliniğimde sendromun, yeterince iyi 

bir ebeveyn olmadığına inanan anne, ‗yeterince erkek‘ olmadığı hissini taĢıyan baba, yeterince sevilmediğini 

hisseden arkadaĢ, hatta Tanrısı nezdinde yeterince iyi olmadığını hisseden inanç sahibi gibi çeĢitli tipleriyle 

karĢılaĢıyorum.‘ sözlerine imposter sendromu hakkında yazdığı kitabında yer vermiĢtir.   Yine Dr. Sandi 

Mann kitabında araĢtırmalar sonucunda imposter sendromunun her ne kadar üstün baĢarılılarda daha yaygın 

olduğu görülse de %70‘ imizin hayatının en az bir döneminde bunu yaĢadığını düĢündüğünü de belirtmiĢtir 

(Mann, 2020). 

Literatür incelendiğinde, genç yaĢtaki bireylerin daha yüksek düzeyde imposter sendromu yaĢadığı 

görülmektedir. Örneğin, araĢtırmalarda, öğrenciler ve çalıĢan profesyoneller karĢılaĢtırılırken güçlü ortalama 

farklılıkları bulunmuĢtur (Ġbrahim, Münscher & Herzberg, 2021). Ġmposter Sendromu Enstitüsü‘ nün kurucu 

ortağı Dr. Valeria Young‘a göre imposter sendromu için en yüksek risk taĢıyanlar; öğrenciler, 

akademisyenler ve diğer yaratıcı alanlarda çalıĢanlar, üstün baĢarılı kiĢiler ve kariyerlerinde sıra dıĢı bir 

Ģekilde erken baĢarı kazananlar, ilk kuĢak üniversite mezunları, konumlarına alıĢılmadık yollardan gelenler, 

düĢük temsili gruplar, üstün baĢarılı ebeveyni olanlar, serbest meslek sahipleri ya da yalnız çalıĢanlardır 

(Young, 2011). Sınırlı sayıda araĢtırma olsa da akademideki imposter sendromu araĢtırmalarının çoğu, lisans 

öğrencileri ve öğretim üyeleri üzerinde durmuĢtur. AraĢtırmalar, lisans öğrencilerinin %25'inin imposter 

sendromu yaĢadığını göstermektedir. (Koç ve ark., 2022). Çünkü öğrenciler genelde kendilerinden baĢka 
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herkesi daha yetkin, olgun ve çalıĢkan görmekte ve kendilerini kampüse ait hissetmeyerek oraya ait 

olmadıkları duygusunu taĢıyabilmektedirler. BaĢkalarını hakiki, kendilerini sahte görebilmektedirler 

(Salvatierra, 2022).  

Ülkemizde imposter sendromu hakkında alanyazın taraması yapıldığında bu konuyu ele alan sadece 6 

çalıĢma olduğu bulunmuĢtur (Özdemir, 2015; Karaman, 2020; Koç ve ark., 2022; Kıroğlu Bayat & Baykal 

Parıldar, 2021; Akın ve ark., 2015; Cebecioğlu, 2019). Özdemir (2015) çalıĢmasında, ilgili araĢtırmalarda 

yaygın olarak kullanılan Clance Sahtekâr Fenomeni Ölçeği'nin (Clance, 1985) Türkçeye uyarlamasını 

yapmıĢtır. Cebecioğlu (2019) ve Karaman (2020) çalıĢmalarında imposter sendromu düzeylerini tespit 

edebilmek amacıyla Akın ve arkadaĢları tarafından (2015) uyarlaması yapılan 7 maddelik ölçeği 

kullandıkları görülmüĢtür. Literatüre bakıldığında, 7 Madde Sahtekâr Fenomeni Ölçeği'nin, fenomenin 

genelini ele almayarak yalnızca sahte olma niteliğine odaklanması nedeniyle az sayıda araĢtırma içinde 

kullanıldığı görülmüĢtür ( Özdemir, 2015). Bu durum karĢısında Türkçe‘ ye daha güncel ve kapsamlı bir 

ölçek olan Ġmposter Profil Ölçeği‘ nin (Ġbrahim ve ark., 2020) uyarlanması gerekli görülmüĢtür. Ayrıca 

literatür taraması yapıldığında yurtdıĢı literatüründe üniversite düzeyindeki öğrencilerle imposter sendromu 

üzerine çalıĢmalar yapıldığı görülmüĢtür (Mendoza, 2022; Salvatierra, 2022; Holden ve ark., 2021; Qureshi 

ve ark., 2017; Duenas, 2021; Shahjalal ve ark., 2022; Kolligian & Sternberg, 1991). Gerek dünyada gerekse 

ülkemizdeki alan yazına önemli katkı sağlayacağı düĢünülen bu araĢtırmanın amacı, eğitim fakültelerine 

devam etmekte olan farklı bölümlerden öğretmen adaylarının imposter profillerinin incelenmesi ve bu 

profillerin çeĢitli değiĢkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak olarak belirlenmiĢtir. Bu 

amaçla araĢtırmanın problem cümlesi ―Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri nasıldır ve 

çeĢitli değiĢkenlere göre farklılık göstermektedir?‖ Ģeklinde belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın alt problemleri ise 

aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır: 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri nasıldır? 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri yaĢlarına göre farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri gelir düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri yaĢadıkları yerleĢim yerlerine göre farklılık 

göstermekte midir? 

 

Yöntem 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, çalıĢma grubu, kullanılan veri toplama araçları, veri toplama süreci ve 

verilerin analizi hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 

Araştırma Deseni 

Bu araĢtırma, tarama modeli kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Tarama modeli, geçmiĢte veya halen var olan 

bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır (Karasar, 2000). Bu çalıĢma, 

öğretmen adaylarının imposter profillerinin incelenmesi ve bu profillerin çeĢitli değiĢkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak olarak belirlenmiĢtir. 

 

Çalışma Grubu 

AraĢtırmaya katılan 157 tane öğretmen adayına iliĢkin demografik özellikler Tablo 1‘de yapılmıĢtır. 

 

 

Table 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
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Demografik Özellikler F % 

Cinsiyet 

Kız 117 74.5 

Erkek 40 25.5 

YaĢ Aralığı 

18-20 128 81.5 

21-30 29 18.5 

Algılanan Gelir Düzeyi 

DüĢük 33 21 

Orta 121 77.1 

Yüksek 3 1.9 

YaĢanılan YerleĢim Yeri 

Köy 12 7.6 

Ġlçe 40 25.5 

ġehir 105 66.9 

 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmanın verileri Ġbrahim, F., Münscher, J.C., & Herzberg, P. Y. tarafından geliĢtirilen ―Imposter Profili 

Ölçeği‖ ile toplanmıĢtır. AraĢtırma sürecinde ölçeğin Türkçe‘ye uyarlaması yapılmıĢtır. Ölçek, 5‘li Likert 

tipinde olup alt boyutları ‗‗yetkinlik Ģüphesi, çalıĢma tarzı, yabancılaĢma, öteki benlik ayrımı, tutumluluk ve 

sempati ihtiyacı‘‘ Ģeklindedir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı bu çalıĢmada .72 olarak hesaplanmıĢtır.  

 

Verilerin Analizi 

Bu araĢtırmada ―Imposter Profili Ölçeği‖ ile elde edilen veriler ―IBM–SPSS  Statistics 22‖ programına 

aktarılmıĢtır. AraĢtırmanın alt soruları gereği çeĢitli değiĢkenler (cinsiyet, yaĢ, algılanan gelir düzeyi, 

yaĢanılan yerleĢim yeri) açısından ölçek puanlarında farklılaĢma olup olmadığı incelenmiĢtir. Bu 

incelemenin yapılmasında ölçek ve alt boyutlardan elde edilen ortalamalara ve varyanslara dayalı 

karĢılaĢtırma testleri yapılması esastır. Verilerin normalliğini test edebilmek için ―Kolmogorov–Smirnov Tek 

Örneklem Testi (KS)‖ ve çarpıklık, basıklık katsayılarından yararlanılmıĢtır. Bu nedenle yapılan analiz 

sonucunda bulunan istatistiksel anlamlılık değerinin 0.05‘den büyük olması normalliği kanıtlamaktadır. 

 

Bulgular 

AraĢtırmada ilk olarak ―Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri nasıldır?‖ sorusuna cevap 

aranmıĢtır ve katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalaması ve dağılımın standart sapması Tablo 2‘de 

sunulmuĢtur. 

 

 

 

Tablo 2. Ölçeklere ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 
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   Min. Max x  Ss 

Ġmposter Profili Ölçeği 157 57 117 87.21 10.99 

Tablo 2‘de katılımcıların ölçekten elde ettiği puan ortalamasına bakıldığında (x  =87.21) katılımcıların 

imposter profili düzeyleri ―orta‖ düzeyde olarak nitelendirilebilir. Ölçekten alınan toplam puanların cinsiyet 

değiĢkenine göre aritmetik ortalama, standart sapma değeri ve t-testi sonuçları Tablo 3‘te sunulmuĢtur. 

 

Tablo 3. Katılımcıların Algılanan Ġmposter Profili Puanlarının Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından Aritmetik 

Ortalama, Standart Sapma ve t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N x  Sd T p 

        Kadın 117 87.32 10.10 .210 

.834 

        Erkek 40 86.90 13.42 .183 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların algılanan imposter profili düzeylerinin cinsiyet değiĢkeni açısından 

anlamlı bir fark göstermediği görülmektedir (p > .05). Ölçekten alınan toplam puanların yaĢ değiĢkenine 

göre aritmetik ortalama, standart sapma değeri ve t-testi sonuçları Tablo 4‘te sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Algılanan Ġmposter Profili Puanlarının YaĢ DeğiĢkeni Açısından Aritmetik Ortalama, 

Standart Sapma ve t-Testi Sonuçları 

YaĢ Grubu N x  Sd t p 

18-20 128 86.51 10.55 -1.791 

.075 

21-30 28 90.60 12.62 -1.597 

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların algılanan imposter profili düzeylerinin yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı 

bir farklılık göstermediği görülmektedir (p > .05). Ölçekten alınan toplam puanların algılanan gelir düzeyi 

değiĢkenine göre varyans analizi(ANOVA) sonuçları Tablo 5‘te sunulmuĢtur. 

 

Table 5. Katılımcıların Algılanan Ġmposter Profili Puanlarının Algılanan Gelir Düzeyi DeğiĢkeni Açısından 

ANOVA Sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sd F p 

Gruplar arası 73.772 36.886 2 

302 .740 Gruplar içi 18800.865 122.084 154 

Toplam 18874.637  156 

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların algılanan imposter profili düzeylerinin algılanan gelir düzeyi değiĢkeni 

açısından anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (p > .05). Ölçekten alınan toplam puanların 

yaĢanılan yerleĢim yeri değiĢkenine göre varyans analizi(ANOVA) sonuçları Tablo 6‘da sunulmuĢtur. 
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Table 6. Katılımcıların Algılanan Ġmposter Profili Puanlarının YaĢanılan YerleĢim Yeri DeğiĢkeni Açısından 

ANOVA Sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sd F p 

Gruplar arası 162.879 81.439 2 

.670 .513 Gruplar içi 18711.758 121.505 154 

Toplam 18874.637  156 

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların algılanan imposter profili düzeylerinin yaĢanılan yerleĢim yeri 

değiĢkeni açısından anlamlı fark göstermediği görülmektedir (p> .05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç & TartıĢma 

Bu bölümde araĢtırmanın bulgularına dayalı sonuçlar alan yazındaki çalıĢmalarla birlikte tartıĢılarak 

sunulmuĢtur. 
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AraĢtırmanın bulguları ıĢığında aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri orta seviyededir. 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermemektedir. 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri yaĢlarına göre farklılık göstermemektedir. 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri gelir düzeylerine göre farklılık göstermemektedir. 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri yaĢadıkları yerleĢim yerlerine göre farklılık 

göstermemektedir. 

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği 

bulunmuĢ olsa da bu bulgu, kadınların imposter sendromundan daha fazla etkilendiklerini gösteren 

çalıĢmalarla (Ghorbanshirodi, 2012; Ivie ve Ephraim 2009; King ve Cooley, 1995; Kumar ve Jagacinski, 

2006; McGregor ve ark., 2008) uyuĢmamakta olup, cinsiyet değiĢkeninin anlamlı bulunmadığı çalıĢmaları ( 

Bernard ve ark., 2002; Cowman ve Ferrari, 2002; Cokley ve ark., 2013: Kamarzarrin ve ark. 2013; Özdemir, 

2015) desteklemektedir. Bu sonuç, imposter sendromunun biyolojik cinsiyete bağlı olarak, kadınların daha 

fazla yatkın olacağı bireysel bir eğilim olmadığını göstermektedir.  

Aynı Ģekilde öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri yaĢlarına göre farklılık göstermediği 

bulunmuĢ olsa da bu bulgu, Trotman (2009) ve Özdemir (2015) tarafından yapılan çalıĢmadaki ilgili 

bulguları desteklerken, literatürde yaĢ ve imposter sendromu arasında negatif iliĢki olduğunu gösteren diğer 

bulgularla uyuĢmamaktadır (Clark ve ark., 2014; Thompson ve ark., 1998). Dolayısıyla bu bulgu, çalıĢmanın 

örneklemi içinde değerlendirilen her yaĢtan kiĢinin imposter sendromuna sahip olabileceğini göstermektedir.  

Öğretmen adaylarının algılanan imposter profili düzeyleri gelir düzeylerine göre farklılık göstermediği 

bulunmuĢtur ve alanyazın incelendiğinde Canning, LaCosse,, Kroeper ve Murphy (2019) tarafından yapılan 

çalıĢma bulunan sonuç ile uyuĢmaktadır. Bu sonuç, çalıĢmanın örneklemi içinde değerlendirilen her 

sosyoekonomik düzeyden üniversite öğrencisinin imposter sendromuna sahip olabileceğini göstermektedir. 
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Özet 

Mabetlerini inĢa ederek bir medeniyet kuran Ġslâm toplumu, nüfusu kalabalık olan Ģehirlerde bir sembol 

olarak Selâtin camileri inĢa ettiği gibi günlük ibadetlerin yapılmasına imkân tanıyan mescitler de yapmıĢtır. 

Bu mescitler, câmi fonksiyonunu yerine getirdiği gibi birtakım farklı fonksiyonlar da yerine getirmektedir. 

Nitekim mescitler maddi olarak daha ekonomik bir bütçeyle inĢa edilmekte ve ibadetlerin edası esnasında 

taraflar arasında daha samimi bir atmosfer oluĢturmaktadır. Ġslâm dinî samimiyete dayalı bir toplum inĢa 

etmiĢtir. Hz. Muhammed tebliğ faaliyetinde bulunurken Müslümanlar arasındaki kaynaĢmayı önemsemiĢ ve 

kardeĢlik bağlarının güçlü olmasına önem vermiĢtir. Bu minvalde Hz. Muhammed çeĢitli vesilelerle 

sahabîlerin hâl ve hatırlarını sormuĢ, namaz sonrasında onların maddi ve manevi problemleriyle ilgilenmiĢtir. 

Hz. Muhammed ve asr-ı saadeti kendilerine örnek alan Müslüman toplumları camilerin inĢasını önemsediği 

gibi iĢ yerlerinde ve mahalle aralarında mescitlerin varlığını da önemsemiĢtir. Müslümanlar Kâbe‘nin birer 

Ģubesi olarak bu mescit ve camileri değerlendirmiĢ ve oralarda kaynaĢmıĢtır. ÇalıĢmamızda postmodern 

dönemde câmi ya da mescitlerde günlük ibadetlerini ifâ eden kiĢiler arasında samimiyet ve sosyalleĢmenin 

ne denli geliĢtiğini ve karĢılıklı iliĢkilerin sosyo-psikolojik olarak ne denli güçlü olduğunu irdelemeyi 

amaçladık. Zira Postmodern dönemde insanlar yoğun olarak kentlere göç etmiĢ ve köy hayatından 

uzaklaĢarak kalabalık Ģehirlerde toplanmıĢ ve daha da yalnızlaĢmıĢtır. Postmodernizmin yanında popüler 

kültür ve medya ile birlikte tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu üçlemesi yerine tüketim toplumu 

algısı da ortaya çıkmıĢtır. YaĢanılan bu teknolojik geliĢmelerle birlikte Müslüman toplumu da tüm bunlardan 

kuĢkusuz etkilenmiĢtir. Biz de yaĢanılan bu geliĢmelerin sonucunda câmi ve mescitlerin birlik ve beraberliği 

sağlama fonksiyonlarının postmodern dönemde ne denli etkilendiğini ele alarak Müslüman toplumu üzerinde 

cami ve mescitlerin fonksiyonlarını metin analiziyle birlikte gözlem yöntemini de kullanarak 

değerlendirmeyi hedefledik. Bu bağlamda mescitlerin ve camilerin temel fonksiyonları olan birlik ve 

beraberliği sağlama özelliğini ortaya koymak için metin analizinin yanında nitel yöntemin tekniklerinden biri 

olan katılımcı gözlem yöntemini de kullandık. Bunun için farklı vakitlerde camilerde cemaate katılımın nasıl 

ve ne düzeyde gerçekleĢtiğini ve bu katılımın sosyal iliĢiklere ne biçimde yansıdığını gözlemleyerek 

postmodern dönemde toplum üzerinde câmi ve mescitlerin birlik ve beraberliği sağlama fonksiyonlarını 

ortaya koymaya çalıĢtık.    

Anahtar Kelimeler: Mabet, Büyük Camii, Küçük Mescit, Cemaat, Sosyal ĠliĢkiler. 
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Abstract 

The Islamic society, which established a civilization by building its temples, built Selatin mosques as a 

symbol in crowded cities and also built masjids that allow daily worship. These masjids perform several 

different functions as well as the function of mosques. As a matter of fact, masjids are built with a more 

economical budget. Moreover, masjids create a more intimate atmosphere between the parties during the 

performance of the prayers. Islam has built a society based on religious sincerity. While carrying out 

preaching activities, the Prophet Muhammad attached importance to the fusion among Muslims and attached 

importance to the strong bonds of brotherhood. In this regard, the Prophet Muhammad asked about the plight 

and memories of the Companions on various occasions. He dealt with their material and spiritual problems 

after the prayer. Just as Muslim societies modeled on the Prophet Muhammad cared about the construction of 

mosques, they also cared about the existence of masjids in workplaces and among neighborhoods. Muslims 

considered these masjids and mosques as branches of the Kaaba and fused them there. In our study, we 

aimed to examine how intimacy and socialization developed among people who performed their daily 

prayers in mosques or masjids in the postmodern period, and how strong the mutual relations were socio-

psychologically. Because in the postmodern period, people migrated to the cities intensively and moved 

away from village life, gathered in crowded cities, and became even more isolated. In addition to 

postmodernism, the perception of consumer society has emerged instead of the trilogy of agricultural society, 

industrial society, and information society with popular culture and media. Along with these technological 

developments, the Muslim community has undoubtedly been affected by all this. As a result of these 

developments, we aimed to evaluate the functions of mosques and masjids in Muslim society by using the 

observation method together with text analysis by considering how the functions of providing unity and 

solidarity were affected in the postmodern period. In this context, we used the participant observation 

method, which is one of the techniques of the qualitative method, as well as text analysis to reveal the basic 

functions of masjids and mosques, which are to provide unity and solidarity. For this purpose, we tried to 

reveal the functions of mosques and masjids to provide unity and solidarity in society in the postmodern 

period by observing how participation in the mosques took place at different times and how this participation 

was reflected in social relations. 

Keywords: Temple, Grand Mosque, Small Masjid, Congregation, Social Relations. 
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GiriĢ 

Câmi merkezli bir medeniyet inĢa eden Ġslâm, insanın yeryüzü serüveni ve hayatla iliĢkisinde mescidi en 

önemli mekânlardan biri yapmıĢtır.1 Ġslâm‘ın ilk döneminden itibaren Ġslâm kültür merkezleri olarak kabul 

edilen mescitler aynı zamanda Ġslâmî her türlü faaliyetin de merkezi konumundaydı.2 Ġslâm düĢünce 

geleneğinde yalnızca taĢ, tuğla, beton ve kireçten müteĢekkil olmayan bu yapılar ibadet mekânı olma 

fonksiyonunun yanında baĢka birçok iĢlevler de ifâ etmiĢtir.3  

Ġslam tarihi boyunca câmi ve mescitler ibadet mekânı olarak kullanıldığı gibi ilim müesseseleri4, 

mahkemeler, adliye sarayları, ordu karargâhları, yabancı elçilerin kabul merkezleri, istiĢare meclisleri, bölge 

ve mahallenin durumunun istiĢare edilip görüĢüldüğü yerler olarak önemli konumlar iĢgal etmiĢtir.5 Bazen de 

ceza infaz kurumları ve tutuk evleri olarak da kullanılmıĢtır. Bütün bu fonksiyonlarının yanında câmi ve 

mescitler, Ġslâm‘ın çok önem verdiği ümmetin birlik ve beraberliğinin korunmasına yönelik bir fonksiyon 

icra ede gelmiĢtir.6 

Nitekim Ġslâmî öğretide önem ve öncelik sıralamasında iki kavram çok önemlidir. Birincisi Tevhit ikincisi 

ise Vahdet‘tir. Çünkü Tevhit, akîde planında birliği, vahdet ise sosyal anlamda birliği içeren kavramlardır. 

Tevhit ve vahdet, adeta Ġslâm toplumunu ümmet bilinciyle birleĢtiren, bütünleĢtiren bir mekanizma görevi 

görmektedir.7 Ġslâm toplumunun güçlü olması, sağlam temellerle istikbâle umutla bakması, içeriden ve 

dıĢarıdan gelecek her türlü tehdit ve yıkıcı faaliyete karĢı kendini koruyabilmesi bu kavramların toplumsal 

olarak iĢlevsel hale gelmesiyle mümkündür.8  

Tevhit, hayatın merkezine Allah‘ı koymak ve Ġslâmî öğretileri onun üzerine inĢa etmek demektir. Bu 

zâviyeden hayata baktığımızda Tevhit, sosyal, siyasal, ekonomik, hukukî, sanatsal, estetik, mimarî vb. 

hayatın bütün alanlarını Allah‘ın emir ve yasakları doğrultusunda disipline etmektir.9 ĠĢte bunun için Tevhit, 

Ġslâm‘a giriĢ anahtarı olarak görülmüĢ ve bu minvalde Ġslâmî toplumun inĢasında fonksiyoner bir görev 

üstlenmiĢtir.10 

Ġslâmî öğretide Tevhit kadar önemli görülen bir diğer kavram da vahdet olmuĢtur. Sözlükte ―bir ve tek 

olmak, tek kalmak‖ manasındaki ―vahd‖ kökünden mastar olup ―birlik, teklik, bütünlük, eĢsizlik, bölünme ve 

parçalanma kabul etmeyen‖ anlamında ―kesret‖in karĢıtı olarak kullanılmıĢtır.11 Ġslâmî disiplinde bölünüp 

parçalanmadan Allah‘ın ipine sımsıkı yapıĢmayı ifade eden vahdet, sosyal ölçüde Müslümanların birlik ve 

beraberliğini ifade eden en önemli kavramlardan biridir. Çünkü vahdet, farklı görüĢ, düĢünce, tavır ve bakıĢ 

açılarına sahip olunsa bile Müslümanların ortak noktalarda uzlaĢmalarını, asgari müĢtereklerde 

birleĢmelerini, hayatî konularda aynı tavır ve stratejiyi sahiplenmelerini gerektirir.12 

Ġslâm tarihi boyunca Müslümanlar her ne vakit Tevhit ve Vahdeti aynı ölçüde içselleĢtirip sahiplenmiĢlerse 

baĢarılı olmuĢ, ilerlemiĢ, kalkınmıĢ, olağanüstü medeniyetler inĢa etmiĢ ve dünya milletlerine öncülük ederek 

önder konumunda olmuĢlardır.13 Ġslâm‘ın ikame ettiği adalet anlayıĢı ve yüce ahlâki değerleri de bu iki ana 

sütün üzerine bina edilmiĢ Ġslâm toplumu, doğuda Maveraünnehir batıda Endülüs‘e kadar uzanan bir 

coğrafyada yıllarca hüküm sürmüĢtür.14 Asr-ı saadet‘ten sonra Emevi, Abbasi, Selçuklu, Endülüs ve Osmanlı 

gibi belli baĢlı devletler kurulmuĢtur.15 Bu devletler medeniyetler oluĢturarak yeryüzünü imar ve ıslah 

etmeye çalıĢmıĢlardır. 
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Câmi ve mescitler sosyal planda birliği sağlayarak beraber yaĢama kültürünü Ġslâm toplumuna kazandırmıĢ, 

ibâdet etmenin yanında dinî ve dünyevî her türlü bilginin öğrenildiği mekânların baĢında gelmiĢtir.16 Ġslâm 

dinine mensup olanlar burada kardeĢlik duygularını pekiĢtirmiĢ, birbirlerine danıĢarak problemlerine 

çözümler üretmiĢlerdir.17 Câmi ve mescitler bu bakımdan Müslümanların mâbedi olduğu gibi, aynı zamanda 

onların okulu, öğrenim merkezi olmak gibi fonksiyonları da gerçekleĢtirmiĢtir.18 Bu nedenle câmi Ġslâm 

toplumunda daima Ģehrin ve toplumun merkezinde olmuĢtur. ġehri eğiten birer okul görevi görmüĢtür. 

Câmi ve mescitler Ġslâm‘ın temel kaynağı olan Kur‘an ve sünnetin belirlediği ölçülerle birlik, beraberlik ve 

uzlaĢma sembolü olarak kabul edilmiĢtir. Kur‘ân‘da yer alan―Hep birlikte Allah‘ın ipine sımsıkı sarılın, 

parçalanmayın. Allah‘ın size olan nimetlerini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, 

gönüllerinizi birleştirmiş ve O‘nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz…‖19 âyeti bağlamında bir 

kısmını bir kısmına katan, bazısını diğer bazısına yaklaĢtıran, birleĢtiren, müellif ve mürettip bir fonksiyonla 

iĢlev görmüĢ20 ve görmeye de devam etmektedir. Arapça ―cem‖ kökünden türeyen ―câmi‖ kelimesi dağınık 

Ģeyleri toplayan bir araya getiren anlamına gelmektedir.21  

Câmiler ıstılahta en genel anlamıyla ―Müslümanların ibâdet kastıyla toplandığı mekânlar‖22 veya 

―Müslümanların toplu ibâdet mekânları‖ olarak tanımlansa da gerçekte farklı düĢünce ve duruĢlara sahip 

olan Müslümanların Allah‘a topluca ibâdet, dua ve yakarıĢta bulundukları mekânlar olarak görülmüĢtür.23 

Câmi onların bedenlerini bir araya getirdiği gibi kardeĢlik duygularını da pekiĢtirerek onları aynı hedef ve 

yöne kanalize ettiği bir özel yapı olmuĢtur. 

Câmi, baĢlangıçta sadece Cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılan ―el-Mescidü‘l-câmi‖ 

kavramının karĢılığı olarak kullanılmıĢtır.24 Bu kavramın bizzat Hz. Peygamber tarafından kullanıldığı 

rivayet edilmektedir. Bununla beraber bazı hadis senetlerinde tâbiîn döneminde, bazı aktarımlarda ise IV. 

(X) yüzyılın baĢlarında  ―câmi‖ kelimesinin müstakil kullanıldığı görülmektedir.25 

Daha sonraki zamanlarda içinde Cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan 

mescitler ―câmi‖; minberi bulunmayan yani Cuma namazı kılınmayan küçük ma‘bedler ise sadece ―mescit‖ 

kavramıyla isimlendirilmiĢtir. Osmanlı döneminde ise padiĢahlar tarafından yapılan camiler için ―Selâtin 

Câmileri‖ kavramı kullanılmıĢtır.26 Diğer ibadet mekânlarına da ma‘bed kavramı üzerinden bir ifade formu 

kazandırılmıĢtır. Ancak ma‘bed terimi câmi ve mescit kavramını da kapsayan bir sözcüktür. Kur‘ân-ı Kerim, 

hadis ve Ġslâm‘ın ilk kaynaklarında ―câmi‖ kavramının karĢılığında devamlı olarak ―mescit‖ veya çoğul 

formu olan ―mesâcid‖ kelimesi kullanılmıĢtır.27 

Arapça bir mekân ismi olan ―mescit‖ kelimesi, ―eğilmek, bükülmek, tevazu ile alnı yere koymak‖ anlamına 

gelen ―s-c-d‖ kökünden türetilmiĢ olup ―secde edilen yer‖ anlamına gelmektedir.28 

Kur‘ân‘da ―mescit‖ kelimesi tekil, çoğul ve sıfat tamlaması Ģeklinde birçok ayette geçmektedir.29 Bilhassa 

Kâbe ve çevresini ifade eden ―el-Mescidu‘l-Haram‖, ―Mescid-i Nevebî‖, ―Mescid-i Kubâ‖, ―Mescid-i Aksâ‖ 

ile beraber bu tabirler on beĢ yerde kullanılmıĢtır.30 Zikredildiği üzere Müslümanlar tarafından ma‘bed 

teriminin karĢılığı olarak genellikle câmi ve mescit kavramları birlikte kullanılmıĢtır. Bu değerlendirmelerde 
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görüldüğü gibi Ġslâm medeniyeti cami merkezli kurulmuĢ bu bakımdan adeta cami ve mescitler Ģehrin ruhu 

olmuĢtur. Bunun farkında olan Müslümanlar da onların imar ve ihyasına büyük önem göstermiĢtir. Ġslâm 

medeniyetinin teĢekkül sürecinde hareket noktası Kur‘ân-ı Kerim, Hz. Peygamber ve mescit oluĢturmuĢtur. 

Bu üç temel unsur etrafında Ġslâm medeniyeti kültür ve düĢünce kodlarını oluĢturmuĢtur. Yani maddî, amelî, 

olgusal ya da ontik boyutunu cami ve mescitler, manevî, nazarî, entelektüel ya da epistemik boyutunu 

Kur‘ân- Kerim ve sünnet tüm bunları Ģekillendiren de Hz. Peygamber ve sonraki tarihi süreçte Ġslâm 

toplumu olmuĢtur.31 

Toplum içinde yaĢayan Müslümanları bu özelliğiyle bir araya getiren cami ve mescitler böyle bir imkân ve 

nimeti fırsata çevirerek sahih inanç, ahlak ve maneviyatı güçlendirmede çok büyük fonksiyonlar 

yüklenmiĢtir. Cami ve mescitler toplumsal huzur ve sosyal barıĢı sağlamada öncü rol oynamıĢlardır. Bu 

bakımdan günümüzde de mabedin fonksiyonu ve rolü daha etkin hale getirilerek iĢlevselliği daha da 

geliĢtirilmelidir. 

Postmodernizm; tüketicilik ile iletiĢimin ön planda olduğu ve teknolojik hâkimiyetin toplumların 

konumlarını irdelediği modernizm sonu veya modernizmin geliĢtirilmiĢ hali olarak da görüldüğü bir 

dönemdir.32 Tarım, sanayi ve bilgi toplumu üçlemesi yerine tüketimin ön plana çıktığı bir süreçtir. Bu süreçte 

insan özne olmak yerine neredeyse nesne konumuna dönüĢtüğü bir dönemi yaĢamaktadır. Özellikle kentlerde 

insan nüfusunun yoğunlaĢtığı bir zaman süreci yaĢanmaktadır. Bu bağlamda kalabalıklaĢan Ģehirlerde insan 

daha da yalnızlaĢmakta ve kendisine sığınacak bir liman aramaktadır. Postmodern toplumlarda bu sığınılacak 

güvenli liman Müslümanlar için cami ve mescitlerdir. ġehirlerde yalnızlaĢan Müslüman sosyalleĢme ve dini 

duygularını tatmin için bu mekânları uygun görmektedir. Yapılan tarihi metin analizlerinde mabedin 

insanoğluyla eĢ zamanlı olarak yeryüzünde var olduğu görülmektedir. Günümüzde de genelde insanlar, 

özelde ise Müslümanlar toplumsal hayatlarını sürdürürken cami ve mescitlere uğramakta ve böylece manevi 

olarak kendilerince bu olumlu iklimi teneffüs etmektedirler. Özellikle de cuma, bayram ve cenaze namazı 

gibi toplu olarak kılınan namazlarda, kandil gibi özel gecelerde mescit ve camilerde bir araya gelerek Allah‘a 

karĢı kulluk görevlerini yerine getirmektedirler.  Topluca dua ve yakarıĢta bulunarak manevi açıdan 

Allah‘tan yardım dileyip, birlik ve beraberlik duygularını geliĢtirmektedirler. 

 

POSTMODERN TOPLUMDA MESCĠTLERĠN VE CAMĠLERĠN BĠRLĠK VE BERABERLĠK 

SAĞLAMA FONKSĠYONLARI 

Bütün ilâhi dinlerde mabetler özel mekânlar olarak kabul edilir.33 Bu mekânlarda inananlar inanılan varlığa 

karĢı dini görevlerini, toplu veya ferdi olarak icra ederler.34 Böylece din mensupları bu mekânlarda 

kendilerini inandığı varlığa çok yakın hissederek ulvî hisler yaĢarlar.35 Bu yapılar, ilahî âlemle dünyevî 

âlemin kesiĢtiği, Tanrı ile insanın buluĢtuğu ve bireyin kendisini huzurda hissettiği yerlerdir.36 Dolayısıyla 

camiler Allah‘ın evi olarak kabul edilmiĢtir. ġehrin en merkezi ve en güzel yerine inĢa edilmiĢlerdir. Bu 

özelliğiyle cami ve mescitler dünya hayatının gelip geçici olduğunu, asıl olanın ahiret yurdu olduğunu günde 

beĢ defa Müslümanlara hatırlatarak insanların daima huzur ve güven mekânları olmuĢlardır. 

Ġslâm dini de câmi merkezli bir medeniyet inĢa etmeyi öncelemiĢ ve müntesiplerini bu doğrultuda 

bilinçlendirmiĢtir.37 Nitekim Kur‘ân-ı Kerimde ―Şüphesiz âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak 

insanlar için kurulan ilk ev/mâbed Mekke‘deki Kâbe‘dir‖38  âyeti ile bu hususa iĢaret edilerek insanın tarihi 

ile câminin tarihinin iç içe olduğu vurgulanmıĢtır.  Dolayısıyla insanın yeryüzündeki serüveninde mâbedin 
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hayatla iliĢkili olduğu vurgulanarak mabet yaĢamın bir değeri olarak görülmüĢtür. Böylece Kur‘an-ı Kerimde 

kiĢinin ruh dünyasını tatmin etmesinin bu özel mekânlar vasıtasıyla olduğu ifade edilmektedir.39 

Hz. Âdem, oğlu ġit veya melekler tarafından inĢa edildiği rivayet olunan Kâbe40 daha sonra ―Bir zamanlar 

İbrâhim, İsmâil ile beraber evin temellerini yükseltirken, Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur! Şüphesiz sen 

işitensin, bilensin, demişlerdi.‖41 âyetinde ifade edildiği gibi Hz. Ġbrahim ve oğlu Hz. Ġsmail tarafından 

yeniden inĢa edilmiĢtir.42 Bu ayete göre mescit daima toplumun merkezinde olmuĢtur. Ġnsanlık tarihinde 

devamlı olarak mabedin fonksiyonlarına ihtiyaç duyulmuĢtur. Ġslâmî öğretide yeryüzünde inĢa edilen ikinci 

mescit ise Ebû Zer‘i Ğıfari‘nin Hz. Peygamberden yaptığı bir rivayetle Kudüs‘teki Mescid-i Aksa olduğu 

anlaĢılmıĢtır.43 

Hicretten önce Mekke‘de Kâbe dıĢında namaz kılınan baĢka mescitlerin olduğu hatta Hz. Ebu Bekir‘in 

evinin avlusunun sadece namaz kılmaya tahsis edildiği rivayetleri mevcut olsa da Ġslâm dünyasında ilk 

müstakil mescit Kuba Mescidi ve hicretten hemen sonra bizzat Hz. Peygamber‘in de yapımında çalıĢtığı 

Mescid-i Nebevî‘dir.44 Bu iki mabedin de Hz. Peygamber‘in emriyle inĢası tamamlanmıĢtır. Sonrasında bu 

iki mabet icra ettikleri fonksiyonlarıyla Ġslâm toplumlarına örnek olmuĢlardır.45 Ġslâm düĢünce geleneğinde  

―Eğer Allah‘ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah‘ın adı çok anılan 

manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi‖46  ayeti çerçevesinde diğer ilâhî 

dinlerin mabetlerine de dokunulmamıĢtır. 

Ġslâm toplumunda câmi ve mescitler Kâbe‘nin birer Ģubesi olarak görülmüĢtür.  ―Allah‘ın mescitlerini ancak 

Allah‘a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılıp zekât veren ve sadece Allah‘tan korkan kimseler imar 

edebilir.‖47 âyetinin vurguladığı gibi ibâdet yerlerinin yapımı, bakımı, temizliği üzerinde önemle 

durulmuĢtur. Sünnette de ―Her kim Cenâb-ı Allah‘ın rızasını umarak bir mescit inşa ederse, Allah da ona 

cennette bir köşk bina edecektir‖48 buyrularak câmilerin yapım ve onarımına teĢvik yapılmıĢtır. Câmi ve 

mescitlerin harap olmasına sebep olanlar da Kur‘ân‘ da ―Allah‘ın mescitlerinde onun adının anılmasını 

yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim kim olabilir?‖49 denilerek kınanmıĢtır. 

Tarihi süreçte bu bilinç ve sorumlukla câmi inĢasına önem veren Ġslâm toplumu zaman içerisinde birçok 

mimari tarzını da benimseyerek bu mabetleri yapagelmiĢtir.50 Hz. Peygamber döneminde mescit okul, 

misafirhane, toplantı salonu, danıĢma meclisi ve ibadet edilen birlik ve beraberliğin yaĢandığı 

sosyalleĢmenin yaĢandığı bir mekân olarak kullanılmıĢtır.51 Osmanlı döneminde mimari tarzı olarak cami 

farklı stiller arz etse de Ġslâm dininin ilk örneklerinde edindiği iĢlevlerini daima sürdürmüĢtür.52 Bu dönemde 

büyük câmiler, çevresinde han, hamam, aĢevi, imarethane, çeĢme, bedesten, hazire, okul, kütüphane gibi 

yapılar eklenerek bir külliye tarzında inĢa edilmiĢtir.53 Ancak XIX yüzyılın baĢında birçok fonksiyon icra 

eden klasik dönem câmileri yerini yeni dönem yapıtlara bırakmıĢtır.54 Yeni dönem camileri de yine toplumun 

dini ve sosyal ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde inĢa edilmiĢtir.55  
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 Ġslâm‘da câmi ve mescitler daima birlik ve beraberliğin sağlanması adına birer merkez olmuĢlardır. Nitekim 

toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, dıĢarıdan gelecek her türlü yıkıcı akım ve düĢüncelere karĢı 

kendilerini koruyabilmeleri güçlü olmalarına ve dayanıĢma içinde bulunmalarına bağlıdır.56 Postmodern 

dönemde bu birlik ruhuna Ġslâm toplumu daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Ġslâm da hem akide planında hem 

de sosyal alanda birlik ve beraberliği öncelemiĢ ve toplumun bu birlikteliğinin merkezine câmi ve mescitleri 

koymuĢtur.57 Buralara gelerek Cuma, bayram ve diğer günlük dini ibadetlerini ifa eden Müslümanlar 

kardeĢlik duygularını geliĢtirerek sosyalleĢmiĢlerdir. Mihrap bir mabet, kürsü bir okul, minber ise sosyal ve 

dini ihtiyaçların arz edilip duyurulduğu bir merkez fonksiyonuna bürünmüĢtür. Hz. Peygamber de ―Cemaat 

rahmet, tefrika azaptır‖58 buyruğuyla Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını istemiĢtir. 

Tefrikaya düĢerek cemaatten kopmayı da Hz. Peygamber asla arzu etmemiĢtir. Özellikle de postmodern 

çağda, birçok bâtıl ve yanlıĢ inancın toplumda yaygınlaĢtığı bir süreçte, gençleri korumak ancak cami ve 

mescitleri fonksiyonel hale getirmekle mümkündür. Bunun farkında olan Müslüman toplumları da cami ve 

mescitleri cazip hale getirmek için birçok sosyal donatıları bu mekânların çevresinde inĢa ederek bu ihtiyacı 

gidermeye çalıĢmaktadır.  

Tarihi süreçte olduğu gibi postmodern dönemde de cami ve mescitler insanların güzel ahlak ile ahlaklandığı, 

ilk Kur‘ân eğitiminin alındığı, hâsılı ilim ve hikmetin membaının keĢfedildiği ilk mekânlar olmuĢtur. 

Böylece çocuklukla baĢlayan cami ve Müslüman iliĢkisi hayat boyu sürmüĢtür. Cami ve mescitler ilim ve 

hikmet merkezi olma özelliğini geçmiĢten günümüze kadar devam ettirerek okunan hutbeler, verilen vaazlar, 

her yaĢtan insana yönelik yapılan derslerle birleĢtirici ve bütünleĢtirici görevini devam ettirmektedir.  

Cami ve mescitlerde cemaatin en fazla olduğu zaman dilimleri Cuma, bayram ve teravih namazları 

vakitleridir. Yine kandil gecelerinde de Müslümanlar cami ve mescitlere uğrayarak topluca ibadet 

etmektedir. Vakit namazlarında ise en çok öğle ve yatsı namazlarında cemaat bulunmaktadır. Bu vakitlerde 

insanlar ibadetlerini eda ettikten sonra sosyalleĢmekte, birbirlerini tanıyıp mutluluk ve hüzünlerini 

paylaĢmaktadır. Böylece ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını gidermiĢ olup bir mutluluk hali yaĢamaktadır. Tüm 

bu gözlemlerin sonucunda ortaya konulan veriler insanların daima bir tapınma ihtiyaçlarının olduğu sonucu 

çıkmaktadır. Bu yüzden insanlar aĢkın bir varlığa ihtiyaç duyarak dua ve yakarıĢta bulunmaktadır. Bu 

manevi ihtiyacın en fazla yerine geldiği mekân ise Müslümanlar için cami ve mescitlerdir. Postmodern 

dönemde de Müslümanlar için cami ve mescitler hem ibadet edilen mekânlar, hem de birlik ve beraberliğin 

yaĢandığı ilim ve hikmetin öğrenildiği özel yerler olarak fonksiyonlarını sürdürmektedirler.  
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SONUÇ 

Ġslâm dini Tevhit dinidir. Ġslâm toplumsal dayanıĢmayı sağlayıcı, birlik ve beraberliği tesis edici ilkelere 

sahip olan bir dindir. Tevhit inancı müntesiplerinin bir arada sosyal dayanıĢma ve kaynaĢma içerisinde 

yaĢamalarını önceler. Kenetlenme, birleĢme ve bütünleĢme Tevhit inancının prensiplerindendir. Bu 

bakımdan Ġslâm hem âkideyi hem de sosyal alanda birlik ve beraberliği öncelemiĢ, bunun için de toplumun 

merkezine cami ve mescidi koymuĢtur. Ġslam‘ın hâkim olduğu toplumlarda hangi yerleĢim yeri olursa olsun 

daima câmi ve mescidin merkeze konulduğu bir mimari tarzı oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Çünkü cami ve 

mescit özünde dayanıĢma ve uzlaĢma ruhunu taĢır. Birlikteliği sembolize eder. Tarih boyunca üstlendiği 

birleĢtirici fonksiyonuyla cami ve mescitler daima insanı öncelemiĢ, kimlik ve etnik kökenine bakmadan 

Müslümanların Allah‘a karĢı sorumluluklarını yerine getirdikleri mekânlar olarak toplum hayatında yerini 

almıĢtır. Bu bakımdan Ġslâm medeniyetinde câmiler Ģehrin merkezinde yer alan çok fonksiyonlu yapılar 

olmuĢtur. Böylelikle din, sosyal hayata yön vermiĢ mabed, medeniyet ve medrese ekseninde hakikate hizmet 

ederek üçlü sac ayağı Ģeklinde bir toplum inĢa ettirmiĢtir. Bu bağlamda Ġslâm dini mekân, imkân ve insan 

unsurları içerisinde insanı esas alınmıĢ ve bütün diğer unsurları da insana hizmet ettiği için bir değer 

atfetmiĢtir. Dolayısıyla medeniyet ve din birbirini desteklemiĢtir.  Müslüman toplumu da cami ve mescitlere 

gelerek kimlik ve kiĢiliklerini oluĢturmuĢ ve hayatlarını bu dini mekânlarla güzelleĢtirmiĢlerdir. 

Câmi ve mescitler mabet olma yanında bazen okul, misafirhane, toplantı salonu, mahkeme, danıĢma mescidi 

gibi birçok fonksiyonu da üstlenmiĢtir. Ġslâm toplumu da câmileri çok yönlü yapılar olduğu bilinciyle inĢa 

etmiĢtir. Büyük camiler çevresine han, hamam, aĢevi, imarethane, çeĢme, bedesten, hazire, okul, kütüphane, 

gibi yapılar eklenerek bir külliye tasarımında inĢa edilmiĢtir. Ancak XIX yüzyılın baĢlarından itibaren 

camiler sadece namaz kılınma mekânları olarak görülerek tarihi süreç içerisinde yüklendikleri birçok 

fonksiyonu geride bırakmıĢlardır.  Bu zaman diliminde Ġslâm dünyasında yaĢanan bazı geliĢmeler en fazla 

eğitimi, özelde de din eğitimini ve camilerin aktif fonksiyonunu etkilemiĢtir. Fakat camiler günümüzde 

yeniden eski fonksiyonlarını kazanmakta olup ilim ve hikmetin nesilden nesile aktarılmasına vesile 

olmaktadır. Özellikle salgın hastalık döneminde camiler; okunan ezanlarla, salalarla ve dualarla birleĢtirici 

ve bütünleĢtirici vazifesini en güzel Ģekilde yerine getirmiĢtir. Böylelikle cami ve mescitler yeniden hayatın 

ve Ģehrin merkezi olmuĢtur.  Bugün ülkemizde bulunan seksen bini aĢkın cami ve mescidin her biri aynı 

zamanda bir ilim ve eğitim müessesi, irĢat ve irfan merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Kadınlar, gençler, 

çocuklar ve toplumun tüm kesimleri ve bireyleri aynı imkân ve rahatlıkla camilerdeki vaaz, sohbet ve cami 

derslerine katılmaktadır. Böylece mescit ve camiler Müslümanlar özelinde, kiĢinin Allah ile iliĢkisinin 

Ģekillendiği, çocukluktan itibaren Ġslâm boyası ile boyandığı mekânlar olmuĢtur.  Nitekim camiler varlığıyla 

Ġslâm beldelerinin bağımsızlığının göstergesi ve tapusu, minaresiyle tevhidin sembolü, ezanlarıyla Ģehadetin 

ifadesi, salâlarıyla bir milleti dirilten ve ayağa kaldıran merkezleri, minberiyle ilim, hikmet ve marifetin 

mekânı, kürsüsüyle hak ve hakikatin sesi, mihrabıyla gönlümüzü esir almaya çalıĢan günahlara, öfke, kin, 

nefret gibi her türlü kötülüğe karĢı bir mücadele yeri olmuĢtur.  Ġslâm toplumunda canlılık ve yön verecek 

enerji camileler yayılmıĢtır. ġehri imar ederken merkeze camiyi almıĢ, geniĢ bir avlunun etrafına medrese, 

bir tarafına aĢevini, kıble istikametine doğru mezarlığı, bunları çevreleyen alana ticarethaneleri ve en son 

oturacakları evleri yerleĢtirmiĢtir. Camilerde kılınan beĢ vakit namaz, toplumu bütünleĢtirmiĢ ve zamanı 

disipline etmiĢtir. Bu vasıflarıyla cami ve mescitler birlik ve beraberliğin merkezi ve Allah‘a en sevimli 

gelen mekânlar olmuĢtur. 

Postmodern dönemde de tarihte olduğu gibi Müslümanlar tarafından yeryüzünde çok çeĢitli mimari ve 

estetik özelliklere sahip muhteĢem camiler yapılmaya devam edilmektedir. Böylece camilerin bünyesinde ve 

yakın çevresinde ilim merkezleri, medreseler, kütüphaneler inĢa edilerek cami ve mescitlerin birer ilim ve 

hikmet merkezi olmaları sağlanmaktadır. Günümüzde özellikle Selâtin camilerin bünyesinde veya çevresinde 

eğitim için ayrılan alanlar ve sosyal donatılar mevcuttur. Hemen hemen her caminin içinde veya çevresinde 

bulunan ihtiyaç odaklı Kur‘an Kursları vesilesi ile bilhassa kadın cemaat camilere kazandırılmıĢtır. Bu 

sayede toplumdaki kadınlar ilm-i ve dini açıdan eğitilirken aynı zamanda sosyalleĢip birbirleri ile 

kaynaĢtırılmaktadır. Toplumun her kesimi camiler sayesinde bir bütünün parçaları olduklarını bizzat 

yaĢayarak görmekte ve Ġslâm‘ın cami ile hedeflediği ulvi sonuca doğru ilerlemektedir.  
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Özet 

Kur‘ân ve sünnet, yaĢamlarını ilahî vahyin yol göstericiliğinde Ģekillendirip sürdürmek isteyen Ġslâm 

toplumu için daima iki temel kaynak olmuĢtur. Ancak insanların yaĢam tarzları, birbirlerine muamele 

biçimleri, hayat boyu karĢılaĢtıkları olaylar, farklı kültür ve cemiyetlerle etkileĢimleri yüzlerce yıllık tarihi 

süreçte hem nicelik hem de nitelik bakımından devamlı olarak bir farklılaĢma ve değiĢim içinde olmalarına 

yol açmıĢtır. Bu sebepten dolayı Ġslâm toplumunun karĢılaĢtığı her olayla ilgili doğrudan bir ayet ve hadisin 

bulunabilmesi, bulunduğunda da bu ayet ve hadisin baĢka manalara muhtemel olmayacak Ģekilde tek bir 

anlama gelmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Nitekim çeĢitli dini konular hakkında Müslüman ilim 

adamları arasında tarihte meydana gelen yorum farklılıkları da bu hususu doğrulamaktadır. Bu yüzden 

Kur‘ân ve sünnet‘te hükmü doğrudan bulunmayan meseleler hakkında dinî hükme nasıl ulaĢacağına dair bir 

çözüm içtihat müessesiyle bulunmaya çalıĢılmıĢtır. Dolayısıyla içtihat, Ġslâm Hukuku‘nda geçmiĢte olduğu 

kadar, günümüzde de meselelerin çözümünde kendisine baĢvurulan bir çaba olarak her zaman güncelliğini 

korumuĢtur. Ġçtihat kavramı Ġslâm Hukuku‘nun bir terimi olup Ġslâm Hukukçularının fıkıh usûlü 

prensiplerini kullanarak mevrid-i nas dıĢındaki alanda Ģer‘i hükme ulaĢmak için ―bezl-i mechûd-istifrâğ-i 

vüs‖ göstererek yani olanca çaba harcayarak ve sonunda vardıkları zann-ı gâlib Ģer‘i hükme verilen bir 

isimdir. Biz de bu çalıĢmamızda Ġslâm Hukukunda içtihat meselesini ele alarak inceledik. Özelde ise Ġslâm 

Hukukunda Ġçtihat kapısının kapatılması meselesine dair çağdaĢ tartıĢmalar bağlamında konuyu izah etmeğe 

çalıĢtık. Konu ile ilgili tarihi süreçte yazılmıĢ dinî metinleri ve günümüz ilmî çalıĢmaları karĢılaĢtırarak 

metin analizlerini yaptık. ÇalıĢmamız Ģu bölümlerden oluĢmaktadır: Ġçtihat, Müçtehit, Ġçtihadın Ģartları, 

Müçtehit Tabakaları ve Ġçtihat kapısının açık mı yoksa kapalı mı? olduğu gibi baĢlıklardır.  

Anahtar Kelimeler: Ġslam Hukuku, Ġçtihat, Müçtehit, ÇağdaĢ, ġart.  
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Abstract 

The Qur'an and the Sunnah have always been the two main sources for the Islamic community who want to 

shape and maintain their lives under the guidance of divine revelation. However, people's lifestyles, 

treatment styles, events they encounter throughout their lives, and their interactions with different cultures 

and societies have led to a continuous differentiation and change in terms of both quantity and quality in the 

historical process of hundreds of years. For this reason, it is not always possible to find a verse and hadith 

directly related to every event encountered by the Islamic community, and when it is found, it is not always 

possible for this verse and hadith to have a single meaning, which is unlikely to have other meanings. Thus, 

the differences in comments among Muslim scholars on various religious issues in history confirm this point. 

For this reason, it has been tried to find a solution on how to reach a religious decision about the issues that 

are not directly stated in the Qur'an and Sunnah, through the institution of ijtihad. Therefore, ijtihad has 

always been up-to-date in Islamic Law, as in the past, as an effort used to solve problems today. The concept 

of ijtihad is a term of Islamic Law, and by using the principles of Islamic legal methodology, Islamic jurists 

show the shari'a ruling in the field other than the ―mevrid-i nas‖, by showing the ―bezl-i mechûd-istifrâğ-i 

vüs‖, that is, by exerting all efforts and finally the zann-i gâlib Ģer'î that they have reached, is a name given to 

the judgment. In this study, we examined the issue of ijtihad in Islamic Law. In private, we tried to explain 

the issue in the context of contemporary debates on the issue of closing the door of ijtihad in Islamic Law. 

We made text analyzes by comparing the religious texts written in the historical process and today's 

scientific studies on the subject. Our study consists of the following sections: Ijtihad, Mujtahid, Conditions 

of Ijtihad, Layers of Mujtahid and Is the door of ijtihad open or closed?  

Keywords: Islamic Law, Ijtihad, Mujtahid, Contemporary, Charter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GiriĢ 



 

44 
 

Ġslâm hukukunun temel kaynakları, Kur‘ân ve sünnettir.1 Bu temel kaynaklarda bireyi mutluluğa, toplumu 

huzura ve güvene kavuĢturacak ana prensipleri, açıklamaları ve yönlendirmeleri bulmak mümkündür.2 Bu 

bağlamda Kur‘an‘ın, umumiyetle genel norm niteliğinde evrensel sabitelerle gerçek bilginin öğretisini 

içerdiği, sünnetin ise, genelde özel norm niteliğinde bireysel ve toplumsal pratikleri oluĢturduğu 

söylenebilir.3 Ġslâm hukukunun yazılı olmayan diğer bir kaynağı da akıldır. Akıl sayesinde, nasların 

anlaĢılması ve yorumlanması sağlanarak farklı dönem ve bölgelerde insanoğlunun karĢılaĢtığı problemlere 

genel veya özel çözümlere ulaĢılabilmiĢtir.4 Zira sınırlı olan naslar, sınırsız olan sosyal olguların bütününü 

içine alamaz. Bu durum, zorunlu olarak içtihadı gündeme getirmiĢtir.  

Toplumda yeni ortaya çıkan fıkhî problemlerin çözümü için Ġslâm Hukukçularınca içtihat, hem dini bir görev 

hem de pratik hayatın devamı için bir zaruret olarak değerlendirilmiĢtir.5 Zira bu da Mecelle‘de ―Ezmanın 

teğayyuru ile ahkâmın tağayyuru inkâr olunamaz‖6 kaidesiyle ifade edilmiĢtir. Bu da gösteriyor ki, tarih 

boyunca Ġslam âlimleri daima hukuki problemlere çözümler aramıĢlardır. Bu bağlamda Ġslam Hukuk Usûlü 

de ġari‘nin (Kanun koyucu, Allah) maksadını bulup çıkarmak ve çıkarılan bu maksadı insanlar arasında 

yaĢanır kılmak gibi yüce bir gayeye hizmet edegelmiĢtir.  

Ġslam Hukuk Usûlünün bu görevi ifa edebilmesi, müçtehidin, asli ve fer‘i kaynakları kullanma kabiliyetiyle 

yakından ilgilidir. Ġslam Hukuk Usûlü âlimlerince içtihat, nassın lafız ve manasından hareketle, nass 

bulunmadığında çeĢitli istinbat metotlarını kullanarak Ģer‘i hüküm hakkında zannî bilgiye ulaĢma çabasının 

genel adı olarak değerlendirilmiĢtir. 7 Böylece Ġslâm Hukuku içtihat ile donukluktan kurtulmuĢ daima 

dinamikliğini korumuĢtur.8 Fakihler de içtihat metodunu kullanarak Müslümanların karĢılaĢtığı güncel fıkhî 

problemlere çözümler sunmuĢlardır.   

Nitekim Hz. Peygamber‘in Muâz b. Cebel‘i Yemen‘e görevli olarak gönderdiği zaman aralarında geçen 

konuĢmada yer alan içtihat kavramı9 fıkıh usûlü açısından önemli bir kavramdır. Yine ictihat müessesinin 

Kur‘ân ve sünnetle iliĢkisi, nasların okunup anlaĢılmasını içeren herhangi bir faaliyet mi yoksa hüküm 

istinbatı sürecinde rol alan beĢerî katkı/re‘y mi? olduğu,10 kimlerin içtihat edebileceği, içtihatla varılan Ģahsi 

kanaatin nassın hükmü olarak sunulup sunulamayacağı ve elde edilen içtihadî sonucun gerek çözümün sahibi 

gerekse diğer insanlar için ne değer ifade ettiği, içtihadın doğruluğu sonucu, içtihatta isabet meselesi, 

içtihada yüklenen değer ve fonksiyon, içtihadın baĢka bir içtihatla bozulma meselesi Ġslâmî fıkıh geleneği ve 

fıkıh usûlü açısından önem arz etmiĢ ve bu sorulara cevaplar aranmıĢtır.  

Usûlü‘l-Fıkh ve Fıkıh kendi tarihi seyri içerisinde Kur‘ân ve Sünnet‘ten baĢlayarak telif ve tasnif edilmiĢtir. 

Usûlü‘l-Fıkh ve Fıkhın isnat merkezi Allah‘ın Kitab‘ı ve Resûlü‘nün sünneti olmuĢtur. Bu çerçevede deliller, 

hükümler ve içtihat hep birlikte ele alınarak günümüze kadar gelmiĢtir. Allah Resûlü‘nün devrinde de fıkhın 

merkezinde vahiy olmakla birlikte içtihat da vardı. Sahabe, Tabiin, Tebe-i Tabiin ve müçtehit imamlar 

devrinde de içtihat müessesesi aktif olarak iĢlettirilmiĢtir. Zira ―mevrid-i nasta içtihada mesağ yoktur‖11 

mecelle kuralı dinin kesin ahkâmı kapsamında değerlendirilmiĢtir. Ancak Ġslâm toplumunda sonradan 

meydana gelen sosyal değiĢim, âlimlerin naslara farklı yaklaĢımı, insanların sahip oldukları aklî 

melekelerinin birbirinden ayrı olması gibi nedenler içtihadı dini ve hayati bir zaruret olarak tayin etmiĢtir.    
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Sözlükte ―çaba göstermek, bütün gücünü kullanmak, ısrarlı olmak, zahmet çekmek‖ anlamındaki ―ceht‖ 

kökünden türeyen içtihat12, bir fakihin karĢılaĢtığı fıkhi bir problem konusunda elinden gelen çabayı sarf 

etmesi, karĢılaĢtığı bu meseleye çözüm elde edebilmek için olanca gücünü harcamasıdır.13 Aynı kökten 

türeyen cihat ve mücahede kelimeleri de, mahiyetleri farklı olsa da çaba sarf etmek anlamında olup cihat 

kavramıyla örtüĢmektedir.14 Ġslam Hukukunun birinci kaynağı olan Kur‘an‘da da içtihat kelimesi geçmeyip 

Kur‘an‘ın bazı ayetlerinde ceht ve cüht olarak anılan sözlük anlamında kullanılır.15  

Ġslam Hukukunun ikinci kaynağı olan hadislerde de içtihat kavramı, kadı ve yöneticilerin doğru hükme 

ulaĢmak için elinden gelen gayreti göstermesi, amaç edindiği ve araĢtırdığı hususu bütün çabasıyla çözüme 

kavuĢturması yani bezl-i mechûd ve istifrâğ-i vüs‘ ifadeleri anlamında kullanılmıĢtır.16 Ve bu son kullanım 

kelimenin fıkıh literatüründe kazandığı terim anlamı için adeta baĢlangıç teĢkil etmiĢtir.17  Bir Fıkıh terimi 

olarak içtihat da, müçtehidin nassın lafız ve manasından hareketle, nass bulunmadığında da fakihin çeĢitli 

istinbat metotlarını kullanarak Ģer‘i hüküm hakkında zann-i bilgiye (zann-ı gâlib, re‘y-i gâlibe) ulaĢma 

konusunda gösterdiği çaba olarak değerlendirilmektedir.18 Ġçtihat, kimi âlimler tarafından da hakkında 

Allah‘ın hükmünü bildirecek bir delil bulunmayan hadiselerin hükmüne has kılınmıĢ19 Allah‘ın hükmünü 

bildirdiği bir delilin bulunması halinde, bu delilden istidlâl etme iĢlemi, içtihat olarak görülmemiĢtir. Ġçtihat 

daha dar çerçevede değerlendirilmiĢtir. 

Ancak Ġslam‘da Kur‘an ve Hz. Peygamberin sünneti dini hükümlerin asli iki kaynağı ve belirleyicisi olmakla 

birlikte bunların kabulü, anlaĢılması ve yorumlanması akılla mümkündür.20 Bu sebeple nakil ve akıl birbirini 

dengeleyen bir iĢlev ve öneme sahip olmuĢtur. Ġçtihat da nakil karĢısında aklın bu iĢlevini temsil eden 

kavramlar arasında merkezi bir yer iĢgal etmiĢtir.21 

Hz. Peygamber düzgün namaz kılmayan bir sahabeye namazını yeniden kıl, çünkü sen namaz kılmadın 

demiĢ ve bu hal namaz kılan kiĢi tarafından üç defa tekrar edilmiĢtir. Üçüncü defada namaz kılan kiĢi, bana 

doğrusunu öğret, vallahi ben elimden geleni yaptım derken ―icteheddü‖ ifadesini kullanmıĢtır.22 Örnek 

vereceğimiz hadislerde de bu kelimenin mecaz manasıyla kullanıldığını görmekteyiz: ―Hâkim hükmedip, 

içtihatta bulunur ve hükmünde isabet ederse ona iki ecir vardır.‖ 23Allah Rasulü‘nün Muaz b. Cebel‘i 

Yemen‘e yönetici olarak gönderirken  kendisine ―kitap ve sünnette hüküm bulamazsan ne ile hükmedersin‖ 

sorusuna Muaz, ―reyimle içtihat ederim‖ diye cevap vermiĢtir.24 Ġçtihat kelimesine re‘y, akıl, istidlal, istinbât, 

kıyas ve te‘vil gibi kelimelerle bağlantılı olarak Ġslam literatüründe yer verilmiĢ ve bu kavram usul 

eserlerinin tedvininden önce ortaya çıkmıĢ bir kavramdır.25 Bu değerlendirmeler çerçevesinde içtihat, 

fakihin, ahkâm-ı Ģer‘iyyeden bir Ģey hakkında zan aramada olanca gücünü ortaya koyması26 ve toplumda 

yaĢanan bu meseleler hakkında çözümler üretmesidir. 

 

 

 

Müçtehitte Bulunması Gereken ġartlar 
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Ġslam Hukuk Usulünde ayet ve hadislerden ameli (pratik) hükümleri çıkarma gücüne sahip olan fakih‘e 

müçtehit denir.27 Bir diğer ifadeyle fakih kural ve nazariyelerini tafsîlî delillere tatbik etmek suretiyle Ģer‘î 

hükümlere ulaĢır. ġer‘î amelî hükümleri tafsîlî delillerden çıkarır.28 Bu ilmin kuralları sayesinde Ģer‘î naslar 

anlaĢılır. Kapalı olan lafızların manaları bilinir. Aralarında çeliĢki olan lafızların arasını bulma ve bunlardan 

birisini tercih etme imkânı elde edilir.29 Ancak içtihat yapacak kimsede birtakım Ģartların bulunması gerekir. 

AĢağıda vereceğimiz bu Ģartlar Ġslam Hukuk Usulcüleri tarafından Ģöyle disipline edilmiĢtir. Bu esaslar ise 

fıkıh usulünün tedvini ile birlikte ilk olarak müçtehit imamlar devrinde tespit edilmiĢtir. Tespit edilen Ģartlar 

Ģu Ģekilde formüle edilmiĢtir. Arapçayı bilmek: Fıkıh Usulü bilginleri içtihat yapabilecek müçtehidin 

Arapçayı bilmesi hususunda ittifak etmiĢlerdir. Çünkü Kur‘an-ı Kerim ve sünnet Arap dili ile ifade 

edilmiĢtir. Ayet ve hadislerdeki kelimeleri ve hitabı anlayacak kadar sarf ve nahiv bilgisiyle Arapçayı bilmek 

gerekir.30 ġatibî‘ye (Ö.790/1388) göre içtihat; naslardan hüküm çıkarmak ile ilgili ise Arapçayı bilmek 

Ģarttır.  Yapılacak içtihat maslahatlar ve mefsedetler nev‘inden bir mana ve illete bağlı ise Arapçayı bilmek 

Ģart değildir. Kıyasla yapılan içtihatların çoğu bu kabildendir.31 

Kur‘an ilmine sahip olmak: Müçtehidin ayetlerin; amm, has, mutlak-mukayyed, nasih-mensuh ve sünnetle 

ilgili durumlarını bilmesi gerekir. Buna karĢılık Kur‘an‘ı ezbere bilmesine gerek yoktur. Hüküm çıkarmak 

için ihtiyaç duyacağı ayetlerin yerini bulabilecek durumda olması yeterlidir. Kur‘an‘ı Kerimin hepsini 

bilmek Ģart olmayıp beĢ yüz kadar olan hüküm ayetlerinin inceliklerini bilmek yeterlidir diyenler de vardır. 32 

Sünneti Bilmek: Bu Ģart üzerinde de ittifak vardır. Hüküm bildiren hadisleri bilmek yeterli olup, mev‘ıza, 

ahiret hükümleri vb. hadisleri bilmek Ģart değildir. Ancak; amm-has, mutlak- mukayyed, nasih-mensuh gibi 

durumlarını, rivayet yollarını, ravilerin derece ve hallerini, adalet ve zabt gibi vasıflarını bilmek gerekir. 

Hadisleri ezbere bilmek Ģart olmayıp, ihtiyaç duyulan hadisleri yerinde bulabilecek durumda olmak 

yeterlidir.33 

Üzerinde icma veya görüĢ ayrılığı olan konuları bilmek: Sahabe ve onlardan sonra gelen müçtehitlerin 

ihtilafa düĢtükleri konuları bilmek gerekir.34Ancak bütün icma yerlerini ezberlemek Ģart değildir. AraĢtırma 

konusu yapılan mesele hakkında icma veya ihtilaf bulunup bulunmadığını bilmek yeterlidir.35 

Kıyası Bilmek: Ġçtihat, bütün yönleriyle kıyası bilmeyi gerektirir. Burada kıyasın dayanacağı asıl hükmü 

bilmek, kıyas kaide ve prensiplerini bilmek, önceki müçtehitlerin kıyas metotlarını bilmek gerekir. 36 

Hükümlerin Amaçlarını bilmek: Ġslami hükümlerin amaçları, belli nasların değil, bütün nasların toplamından 

anlaĢılabilir. Böylece, cüz‘i bir meseledeki maksadı anlamak, külli hükümleri ortaya koyan nasları anlamaya 

bağlıdır. Ġslâmî hükümlerin asıl amacı insan için rahmet olmaktadır. Ayette ―biz seni ancak âlemlere rahmet 

olarak gönderdik‖ buyrulur.37 Ġslâm‘da güç ve sıkıntının giderilmesi, zorluğun değil, kolaylığın tercih 

edilmesi bu rahmetin bir gereğidir.38 

Doğru bir anlayıĢ ve takdir gücüne sahip olmak: Müçtehidin gerçek ve doğru fikirleri yanlıĢ olanlardan ayırt 

etme yeteneğine sahip olması gerekir.39  

Ġyi niyetli ve sağlam inanç sahibi olmak: Ġtikadı bozuk olan, bid‘at ve nefsi arzularının peĢine düĢen selim bir 

kalp ile ayet ve hadislere yönelemez. Kötü niyet, düĢünceyi de kötüleĢtirir.40 
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Ġslâm hukukçularının ittifakla müçtehitte bulunmasını kabul ettikleri Ģartlar bunlardır. Bu Ģartları kendisinde 

toplayan kiĢiye müçtehit denir. Yaptığı faaliyete de zann-ı gâlib derler.41  Ġslâm ulemasının belirlediği bu 

Ģartları kendisinde bulunduran fakih, Ġslâm teĢriinin genel gayelerini bilir ve artık Ģer‘î naslardan hükümler 

çıkarabilir. 

 

Müçtehitlerin Tabakaları 

Fıkıh usulü bilginleri müçtehit olmak için birtakım Ģartlar öne sürdükleri gibi müçtehitleri ilmi 

müktesebatları bakımından da yedi tabakaya ayırmıĢlardır.  

ġeriatta müçtehit: Bunlara mutlak veya müstakil müçtehit de denir. Bunlar hem müstakil usûl ve içtihat 

metodu ortaya koyan hem de bu metotlara göre fer‘i hükümler çıkaran müçtehitlerdir. Sahabe fakihleri, 

tabiin fakihleri, Ebu Hanife, Ġmam Malîk, Ġmam ġafiî, Ahmet b. Hambel gibi42 

Müntesip mutlak Müçtehit: Bunlar, eksiksiz olarak içtihat ehliyetine sahip, bazen usûl ve füruda üstatlarına 

muhalif olmakla birlikte genel olarak bir müstakil müçtehidin içtihat usulünü benimsemiĢ olan 

müçtehitlerdir. Ebu Yusuf, Ġmam Muhammet, Züfer, el- Müzeni, Abdurrahman b. Kasım gibi 43 Ģahıslardır. 

Mezhepte Müçtehitler: Bunlar mensup oldukları mezhep imamına muhalefet etmez. Ancak onun hükme 

bağlamadığı meseleleri aynı usul ve metodu kullanarak kitap ve sünnet delillerinden çıkarırlar. Tahavi, 

Kerhi, Sarahsi gibi44 

Tercih Yapan Müçtehitler: Rivayet edilen görüĢler arasında tercihte bulunan fakihlerdir. 45 

Ġstidlal (tercih) sahibi müçtehitler: Bunlar görüĢ ve rivayetleri karĢılaĢtırıp ―Ģu görüĢ rivayet bakımından 

daha sağlam ve delil yönünden daha kuvvetlidir, bu görüĢ kıyasa daha uygundur.‖ gibi açıklamalar 

yapmıĢlardır. 46 

Hafızlar (ashab-ı temyiz) tabakası: Bunlar en sağlam, sağlam ve zayıf, açık rivayet, mezhebin zahir görüĢü 

ve nadir rivayet arasında seçme gücüne sahip kiĢilerdir. 47 

Mukallitler tabakası: Bunlar kitabı anlayabilirler fakat görüĢ ve rivayetler arasında tercih yapamazlar.48  

Ġslâm fıkıh geleneğinde kiĢinin sahip olduğu ilmi müktesebata göre bir sınıflandırma yapılmıĢtır. Fakihler de 

ilmi durumlarına göre bu gruplandırmaya dâhil olmuĢlardır. 

 

Ġslam Hukukunda Ġçtihat Kapısının Kapatılması Meselesine Dair ÇağdaĢ TartıĢmalar 

Ġçtihat kavramı, fıkhın en temel kavramları arasında yer almaktadır. Özellikle de memzûc eserlerde, içtihat 

bahsi müstakil bir mesele olarak yer almıĢtır.49 Ġçtihat, terim olarak daha önce ifade edildiği gibi, fakihin 

herhangi bir Ģer‘î amelî hüküm hakkında bilgiye ulaĢabilmek için elinden gelen çabayı harcaması anlamına 

gelmektedir.50 Zira içtihat faaliyeti hakkında nas olan konularda nasları anlamak; hakkında nas olmayan 

konularda ise, naslara uygun hükümler verebilmek için gösterilen çabayı ifade eder.51 Bunun için de belli bir 

yetkinliğe sahip olmak Ģarttır.52 Dini meseleleri bilmenin yanında dini nasların amaçlarını da bilmek gerekir. 
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Ayrıca içtihat yapabilmek için geniĢ bir nazarla dini metinleri ele alıp değerlendirmek de zorunludur. Yine 

aynı Ģekilde bu hususta kapsamlı bir kültüre sahip olmak da son derece önemlidir.53 

Bu bağlamda içtihat, her zaman gerekli olan bir faaliyettir. Çünkü hayat değiĢmekte olup yeni durumlar 

meydana gelmektedir.54 Bu gerçeğe rağmen Ġslâm toplumunda fıkhın duraklama ve gerileme dönemlerinde 

içtihat kapısının açık mı, kapalı mı olduğu tartıĢmaları ortaya çıkmıĢtır.55 Kimi âlimler keyfi hükümler 

verilmesi endiĢesiyle içtihat kapısının kapalı olduğu tezini ileri sürmüĢlerdir. Kimi âlimler ise, içtihat 

kapısının kapanmadığını ve kapanmayacağını savunmuĢlardır.56 

Ġçtihat kapısının kapalı olduğunu iddia eden âlimler iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup âlimlere göre içtihat 

kapısı müsned yani, kendiliğinden kapanmıĢtır. Onlara göre bunun sebebi, içtihat edebilecek seviyede 

âlimlerin yetiĢmemesidir.57Adeta bir rüzgâr esmiĢ kapı kapanmıĢtır. Ġkinci grup âlimlere göre ise yine içtihat 

kapısı kapalıdır. Fakat içtihat kapısının kapatılması iĢlemi birinci grup âlimlerin belirttiği gibi kendiliğinden 

olmamıĢtır.58  Edilgen değil ettirgen bir Ģekilde içtihat kapısı kapatılmıĢtır.59 Adeta, birisi içtihat kapısından 

içeri girmiĢ ve kapıyı kilitlemiĢtir. Ayrıca bu alimlere göre içtihat mümkün olsa bile içtihadın yapılabilmesi 

için birçok ütopik/hayalî Ģart gerekmektedir. 60 Bu alimlerin bu derece ütopik Ģartlar ileri sürmelerinin sebebi 

olarak onlara göre birtakım amiller bulunmaktadır. Bu amiller mezhep taassubu, rey taraftarlarının bir takım 

teĢri usullerinin menfi tesiri, siyasi problemler, ahlaki bozukluklar ile ilim ortamlarının zayıflaması olarak 

ifade edilmiĢtir.61 Toplumda yaĢanılan bu olumsuz geliĢmelerle birlikte tehlike var kastıyla azimetler öne 

çıkarılmıĢ ve ruhsatlarla amel etmek ise sınırlandırılmıĢtır. Ayrıca Ġçtihat ehliyetine haiz kiĢilerin azalmasına 

paralel olarak bir müçtehidin içtihat yapabilmesi için aranan Ģartların ağır oluĢu da toplumda taklit ruhunun 

yaygınlaĢması hususunda etkili olmuĢtur.62Bu âlimler yukarıda zikredilen sebepleri ileri sürerek içtihat 

kapısının kapalı olduğunu söylemiĢlerdir.  

Ġçtihat kapısının kapalı olmayacağını ifade edenler ise, içtihat kapısını Ġslâm dininin açtığını belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca bu hususta içtihat kapısının kapalı olacağına dair bir hükmün de dini metinlerde mevcut olmadığını 

beyan etmiĢlerdir. 63 

Zira bu âlimlere göre Ġslam son ve evrensel dindir.64 Dolayısıyla farklı dönem ve bölgelerde yaĢayan 

insanoğlunun karĢılaĢtığı problemlere Ġslam dininin çözümler üretmesi gerekir.65 Ayrıca Ġslâm‘a tâbi olan 

insanların iyi, doğru ve güzele yönelebilmesi için kitap ve sünnetin anlaĢılması ve yorumlanması da 

elzemdir.66 Yine sınırlı nasların sınırsız olaylara cevap vermesi de mümkün görülmemektedir. Tüm bu 

gerekçeler içtihat müessesesini zaruri kılmaktadır.67 Bu zaruret hem dini bir vecibe hem de ameli ihtiyaçtan 

kaynaklanmaktadır. Onlara göre Hz. Peygamber döneminden itibaren özellikle birkaç asırda bu faaliyet, 

içtihat, rey, fıkıh, istidlal, kıyas, istinbat gibi değiĢik isimlerle anılarak çok verimli bir Ģekilde 

sürdürülmüĢtür.68  Bu çabanın sonucunda hem ferdi hem de toplumsal hayat kendi tabii seyrinde geliĢerek 

devam etmiĢtir. Böylece toplumda karĢılaĢılan problemler çözüme kavuĢmuĢtur. Bu bakımdan Müslüman 
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toplumlarına has zengin bir hukuk kültürü oluĢmuĢtur.69  Ġçtihat ve rey faaliyetinin yavaĢladığı, donuklaĢtığı, 

dar kalıplar içerisine girip taklit ve ezberciliğin yaygınlaĢtığı70 ve mevcut sosyal Ģartlara uygun alternatif 

çözüm arayıĢlarına gidilmediği dönemlerde ise Ġslâm toplumunda aynı ölçüde bir geliĢmenin bulunmadığı 

görülmüĢtür.71  

Günümüzde ise Müslümanların gerek dinlerini daha iyi anlayıp Ģer‘i ahkâmı günlük hayatlarına ve canlı 

problemlerine intibak ettirmeleri, gerekse kendileriyle ve dinleriyle uyum ve barıĢ içinde yaĢayabilmeleri 

için içtihat ve rey faaliyetine eski dönemlere göre daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.72 Bu dini faaliyeti 

yaparken de sağlam bir Kur‘ân ve hadis bilgisinin yanı sıra ilgili ayet ve hadisler etrafında oluĢan geleneksel 

fıkıh kültürünü, ayet ve hadislerin bütününü, genel ilke ve amaçlarını, toplumun değiĢen Ģart ve ihtiyaçlarını 

ayrı ayrı iyice kavramıĢ olmaları gerekmektedir.73 Bu itibarla yeni yorum ve içtihatların toplumların hukuki 

düzenlemeleri için yeni bir ufuk ve alternatif bir çözüm niteliği taĢıdığı söylenebilir. 74  Yapılan bu 

değerlendirmeler ölçeğinde içtihat müessesesi gerekli görülmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç 

Hz. Peygamber zamanından itibaren, yürüyen ve değiĢen hayat Ģartlarının ortaya çıkardığı problemleri, Kitap 

ve sünnetin ıĢığı altında kafa yorarak çözüm ve hükme bağlama faaliyeti yani içtihat yürütülmüĢ olmakla 

beraber, ilk nesillerde mezkûr faaliyetin bütünü tek isimle ifade edilmemiĢtir. Bu anlamda Ġctihâdü‘r-rey, 
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fıkıh, istidlâl, kıyas, istinbat gibi ıstılahlar kullanılmakla birlikte daha çok içtihat kavramı üzerinde 

durulmuĢtur. 

Dinin iki kaynağı olan Kitap ile sünnetin alakalı naslarının delâleti ile beraber, durmadan değiĢerek yürüyen 

beĢer hayatı Ġslâm âlimlerini içtihat faaliyetine götürmüĢtür. Bu bakımdan Resûlüllah hayatta iken gerek 

kendisi gerekse sahabîleri de içtihat faaliyetinde bulunarak Ġslam âlimlerine referans olmuĢlardır. Yine Hz. 

Peygamberin vefatından sonra da yeni problem ve hadiselerle karĢılaĢan Ġslâm âlimleri içtihat müessesesini 

aktif olarak çalıĢtırmıĢ ve karĢılaĢtıkları toplumsal dini meselelere Ģer‘i çözümler bulmaya çalıĢmıĢlardır. 

Ġçtihat ile ilgili teorik meseseler fıkıh usûlü çerçevesinde incelediğinde içtihadın Kur‘ân ve sünnette 

bulunmayan meselelerin hükümlerine nasıl ulaĢılacağı problemi bağlamında gündeme gelmektedir. Hz. 

Peygamberin Muaz b. Cebel‘i Yemen‘e vali olarak gönderirken aralarında geçen konuĢmanın, içtihadın, 

Kur‘ân ve Sünnetle iliĢkisi bakımından önemli bir referans kabul edildiği, usûl eserlerinde de genel olarak bu 

bağlama bağlı kalındığı tespit edilmiĢtir. Böylelikle içtihat hüküm çıkarma sürecinde nastan sonra beĢerî 

katkının/re‘yin ne olduğu konusudur. Gerekli Ģartları taĢıyan kiĢilerin ilmi ölçüler içinde gerçekleĢtirdikleri 

içtihat taklidin zıddı olan bir kavramdır. 

Bu bağlamda ayet ve hadislerde rey ve içtihat faaliyetinin teĢvik edildiği, Müslüman fert ve toplumlar için 

içtihadın hayati derecede önem taĢıdığı bütün Ġslâm âlimlerince de sıklıkla ifade edildiği halde Ġslâm 

dünyasında hicri dördüncü yüzyıldan sonra içtihat faaliyetinin gerileyip zayıfladığı ve içtihadın yerini 

taklidin almaya baĢladığı bilinmektedir. Bu durumun belli baĢlı amilleri arasında, siyasi baskı ve çekiĢmeler, 

içtihat kültür ve telakkisinin değiĢmesi, hazır fetvaların çoğalması, mezhepler etrafında meydana gelen 

kümeleĢme, mezhep taassubu, yargı ve eğitim faaliyetinin belirli mezheplerin tekeline verilmesi, klasik 

literatürde yer alan mezhep görüĢlerinin tarihi Ģartlarından koparılarak ele alınmaya ve dinî ahkâmın kendisi 

olarak algılanmaya baĢlanması gibi sebepler sayılabilir. Bu sebeplerin bir kısmı, toplumdaki hukuki istikrar 

ve güven ortamını kurma, yargı birliğini sağlama, amelî ve pratik ihtiyaca cevap verme gibi toplumsal ve 

bireysel birtakım sebeplere dayanmaktadır. Edindiğimiz Ġslâm hukuku nosyonundan yola çıkarak kısaca 

ifade etmek gerekirse içtihat kapısının belli bir tarihte kapatıldığı tartıĢması tarihi süreçte var olan bir 

gerçektir. Ancak bu konuda kapalı olduğuna dair ortaya konulabilecek kesin bir delile sahip değiliz. 

Günümüz de ise içtihat yapacak nitelikli âlim yetiĢtirmek gerekir. Ayrıca içtihat yapılan konuların toplumda 

mâkes bulması için kolektif bir Ģuur ve bilinçle kurumsallaĢmıĢ dinî ve yargı kurullarını iĢlevsel hale 

getirerek toplumsal hayatı bu çerçevede Ģekillendirmeyi hedeflemektir. Zira bunun için teknoloji ve ĠletiĢim 

çağında dünyanın birçok yerinde yaĢayan ve Ġslâm dini kimlikleriyle tebarüz eden âlim Ģahsiyetleri devamlı 

ve sistematik olarak bir platformda buluĢturmak elzemdir. Böylelikle yeni ortaya çıkmıĢ ve çıkacak dinî, 

hukukî ve içtimaî meseleler hakkında bir değerlendirme fırsatı sunarak faklı bakıĢ ve tecrübelerden 

yaralanmak Müslüman toplumu için bir görevdir.    
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Öz 

Söz konusu din olduğunda insanlık tarihi için siyaset ile içiçe olduğu görülmektedir. Din, siyaset için 

oldukça ideal bir unsur olarak görülmüĢtür. Tanrı ile insan arasında meydana gelen enerji olan inanç, çeĢitli 

öğretiler ile farklı dini yapıların kıstası içinde ĢekillenmiĢtir. Bu Ģekillenmede dünya yaĢamının mistik 

boyutu inanan kiĢi için önemli olsa da otorite ve kurumlar için bu pek önemli olmamıĢtır. Siyasetin din eliyle 

kendi varlığını meĢrulaĢtırması inancın özüne aykırı olmakla birlikte, içinde doğduğu düzeni benimseyen 

insan için genellikle sorun edilmemiĢtir. Her dinde belli baĢlı kavramlar siyasete karĢılık kullanılmıĢtır. Ġslâm 

dini de bu konuda mağdur olmuĢ ve halifelik kurumu adı altında kullanılmıĢtır. Bu bağlamda Kur‘ân‘da 

geçen halifelik kelimesi Müslümanlar tarafından anlam daralmasına uğramıĢtır. Bunlardan birisi Ahzâb 

sûresinin 72. âyetidir. Burada geçen emânet kavramı bazı kimseler tarafından siyasi bağlama karĢılık gelen 

halifelik olarak yorumlanmıĢtır. Bu yorumun sahiplerine siyaset konusunda ciddi anlamda menfaat 

sağlamıĢtır. Bu çalıĢmada ―emânet‖ kavramına yüklenen mânâlardan biri olan ―halifelik‖ kavramı üzerinde 

yoğunlaĢmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla izlenecek yöntem; âyetin kendi içinde ve Kur‘ân‘ın bütünlüğü 

çerçevesinde halifelik ile olan ilgisi ele alınarak yapılacaktır. Tüm bunların sonucunda varılmak istenen, dini 

gelenekte var olan halifelik algısının Kur‘ân ile olan uyumlu ve uyumsuz taraflarını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tefsîr, Emânet, Siyaset, Halifelik. 
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When it comes to religion, it is seen that it is intertwined with politics for the history of humanity. Religion 

was seen as an ideal element for politics. Belief, which is the energy that occurs between God and man, has 

been shaped by various teachings and the criteria of different religious structures. In this embodiment, 

although the mystical dimension of the worldly life is important for the believer, it has not been so important 

for the authorities and institutions. Although politics legitimizing its own existence by religion is against the 

essence of belief, it has generally not been a problem for people who have adopted the order in which they 

were born. In every religion, certain concepts have been used in response to politics. The religion of Islam 

was also victimized in this regard and was used under the name of the caliphate institution. In this context, 

the word caliphate in the Qur'an has been narrowed in meaning by Muslims. One of them is the 72nd verse 

of the chapter of Ahzab. The concept of entrustment used here has been interpreted by some as the caliphate 

corresponding to the political context. The owners of this interpretation have seriously benefited from 

politics. In this study, it is aimed to concentrate on the concept of "caliphate", which is one of the meanings 

attributed to the concept of "entrusted". The method to be followed for this purpose; It will be done by 

considering the relation of the verse with the caliphate in itself and within the framework of the unity of the 

Qur'an. As a result of all these, the aim is to reveal the harmonious and incompatible aspects of the 

perception of caliphate in the religious tradition with the Qur'an. 
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Siyaset, insan için yönetme, yönlendirme, hüküm sürme gibi özelliklerinin bir sonucu olması sebebi ile 

insanoğlu için her zaman cazip bir yöntem olmuĢtur. Kimi zaman kölelik duyguları ile hayatı yaĢamayı 

tercih eden insan ve toplumlar, bu kanadı daha da güçlendirmiĢtir. Yönetilmenin en baĢta bir liyâkat 

ölçüsüne dayanması, adâletin zaruriyeti, eĢitlik gibi kavramlar siyasetin her zaman gündeminde olmuĢsa da 

buna ne kadar sadık kalındığı tartıĢmaya son derece açıktır. Tahlil edilmesi gereken diğer bir husus, 

sistemlerin meydana geliĢ Ģeklidir. Bu durum siyaseti olduğundan farklı bir zemine taĢırken onun tarzını 

anlamaya yardımcı olacak yöntem olarak düĢünülmektedir. 

Her düzen belli bir temele dayanmak zorundadır. Bu, sistem olmanın bir getirisidir ve yanlıĢ bir tarafı da 

yoktur. Ancak burada sistemin yanlıĢa uygun tarafı, hangi düzleme ve ne tür sebeplerle dayandığı hususudur. 

Bu meselede ne kadar nesnel olunursa insanlık için gayet önemli olan siyaset kavramı da erdeme dayalı bir 

dünya sistemi için de makul bir ölçüye kavuĢmuĢ olacaktır. 

Ġnsan için önemli görülen ve ilk zamanlardan bu yana varlığını sürdürüldüğü düĢünülen diğer bir olgu din 

olsa gerektir. Din, insanın bireysel ve toplumsa ölçüde onun iç dünyasıyla baĢlayan ve dıĢ dünyasını belli 

oranda Ģekillendiren bir unsurdur. Ġnsanın hayatını farklı noktalarda taĢıyan bu olgu, onun Tanrı ile olan 

iliĢkisini dünya hayatında bir Ģekillendirme aracı görür. Hemen her dinde olan ve Ġslâm‘da cihat olarak 

süregelen anlayıĢ, kiĢinin kendi canından vazgeçmesine kadar önemli görülmüĢtür. Âhiret için dünyada 

asketik bir yaĢam Ģekli olan din, insanın merkezinde onu yöneten ilâhi bir sistemdir, denebilir. 

Ġnsanın duygularını bu denli harekete geçirecek güce sahip olan din, bu kudretini Tanrı‘nın nizamı olma 

özelliğinden alır. Onu destekleyen Tanrı‘nın olması, dini insan için daha özel bir konuma getirir. Cehennem 

korkusu, cennetin büyüsü yine insanın din için fedakârlık yapmasına ciddi gerekçeler olarak gösterilebilir. 

Bununla birlikte daha geniĢ çapta bakıldığında dinin Tanrı‘nın nizamı olma özelliği, onu suistimâl edilmeye 

de ayrıca uygun hâle getirmektedir. Din, adına yapılan siyasî zorbalıklar dâhil, insanlık tarihinde vahĢet 

olarak adlandırılmaya müsait olan hadiselerin de illeti olmuĢ, bu olayların yaĢanmasına gerekçe kabul 

edilmiĢtir. Burada Ġslâm bazında ele alınacak din ile siyasetin bu denli içiçe geçmiĢ olmasını üzerinde 

durulacaktır. Vaka olarak Tanrı adına böyle Ģeyler yapılmıĢ olsa da Kur‘ân‘î açıdan durumun nasıllığı 

incelenecektir. Ġslâm‘da halifelik müessesesi en çok bu bağlamda incelenmesi gereken bir sistemdir. 

Halifeliğin Kur‘ân‘da geçmesi ve pratik olarak tarihte cereyan etmesi aynı doğrultuda ne kadar birbirine 

benzer kalabilmiĢler, bunu anlamak oldukça gereklidir. Tanrı‘nın nizamı bu ikilinin ne kadar uygun 

olduğuna Ahzâb sûresi 72. âyeti üzerinden ele alınarak meseleye yaklaĢılacaktır. Bu doğrultuda ele alınacak 

ilk Ģey halifelik kavramı olacaktır. 

 

1. KUR‟ÂN‟DA HALĠFELĠK KAVRAMI 

Lûgatte halife, ― hükümdar, ötekinin yerine geçen‖2 Peygamber Muhammed‘in vekili olarak dini korumak ve 

Müslümanlara imâmlık yapmak3 gibi anlamlara karĢılık gelir. Bununla birlikte Kur‘ân‘ın iĢaret ettiği açıdan 

durum farklılık göstermektedir.  ÇalıĢma açısından esas gâye Kur‘ân‘ın maksadına bağlı kalmak olduğundan 

halifeliğin Kur‘ân‘da nasıl bir bağlamda ele alındığı tahlil edilecektir. Bu açıdan Kur‘ân‘da halife anlatımları 

Ģöyle meydana gelmiĢtir: 

―Rabbin meleklere‖, ―Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim‖ demiĢti. Melekler, ―Orada bozgunculuk 

yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz, Seni överek yüce tutuyor ve Seni kutsal 

saymaktayız‖ dediler. Allah, ―Ben, Ģüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim.‖ dedi. Allah, Âdem‘e her Ģeyin 

adını öğretti. Sonra ad verdiği Ģeyleri meleklere gösterdi. ―Eğer doğru söylüyorsanız, bunların adlarını Bana 

bildirin.‖ dedi". ―Haddimiz mi? Senin öğrettiğinden baĢka bizim ne bilgimiz olabilir, Ģüphesiz Sen hem 

bilensin, hem bilgesin.‖ Allah; ―Ey Âdem; Onlara öğrendiklerinin adlarını söyle.‖ dedi. Âdem onları 

söyleyince, Allah: ―Ben göklerde ve yerde görünmeyeni biliyorum, içinizi dıĢınızı biliyorum, size 

söylemedim mi?‖ dedi.4   

                                                            
2
 Abdullah Yeğin & Abdulkadir Badıllı & Hekimoğlu İsmail & İlham Çalım, ”Halife”, Osmanlıca-Türkçe 

  Ansiklopedik Büyük Lûgat (İstanbul: Türdav Yay. Aralık 1978), 457. 
3
 Güncel Türkçe Sözlük, “Halife”, 20 Kasın 2022. 

4
 Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş & Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-   
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Halife kavramının geçtiği âyetlerde önemli olan Ģeyler Tanrı ve melekler arasında geliĢen diyalogda açıktır. 

Halife diyerek iĢaret edilen varlık insanın kendisidir. KonuĢmada insana halife vasfı verilmektedir. Yine bu 

iletiĢimde kritik bir nokta göze çarpar ki, bu melekler tarafından sergilenen vaziyetin olumsuz yönde 

olduğudur. 

Dikkate değer olan meleklerin söylemleridir. Meleklerin konuĢmasında hedef alınan Ģey bir makâm gibi 

durmaktadır. Yine söylemlerin biçimi göstermektedir ki, bu makâm ulvî bir özellik taĢımaktadır. Bu çıkarımı 

meleklerin sergilediği tavrın olumsuz olmasından yapmak oldukça mümkün gözükmektedir. Bununla birlikte 

Atay, bahsi geçen halifeden maksat ―Allah‘ın kanunlarını yürütecek varlık‖ olduğunu beyân eder.5  

Üzerinde durulması gereken diğer husus, Allah‘ın hükümleri ifadesidir. Bir kısım kiĢiye göre, ―Allah‘ın 

kanunları‖ ifadesinden maksat, Kur‘ân‘ın hükümleridir. Bu ifade böyle yorumlandığında anlam daralması 

sorunu meydana gelir. Bu ise iĢaret edilen kiĢilerin Peygamberlerden baĢka kimse olamayacağı seçeneğini 

zorunlu kılarken diğerlerini imkân dıĢı bırakır. Atay, buradaki iĢaret edilen kiĢinin Peygamber olduğunu 

söyleyenleri öne sürer. Bunun da bir anlam daralmasına sebebiyet vereceği açıktır. Atay buradaki anlam 

kısıtlanırsa âyetin maksadı ile uyuĢmayacağının farkında olacak ki, halifeden kastedilenin insan olduğunu 

savunmuĢtur. Daha kapsamlı bir mânânın sadece bu formatta mümkün olduğunu ayrıca dile getirir. Buradan 

hareket edilirse, kanundan verilmek istenen mesajın sadece Kur‘ân‘ın hükümleri  olmamaktadır. Kur‘ân‘ın 

ahkâmı dâhil olmak üzere, Tanrı‘nın koyduğu ve evrenin buna göre biçim aldığı, kâinat için bir düzenini 

gerektiren, tabiî ve aklî hükümlerin tamamı olduğunu ileri sürer.6 

Ġnsanın Allah‘ın halifesi olması beraberinde belli baĢlı vazifeleri getirir. Bu sorumluluklar insana özeldir. 

Bunun ona has olması sorumluluklar için insanda belirli bir potansiyelin de olması mecburidir. Allah‘ın 

sıfatlarından bir kısmının insanda da bulunması bundan kaynaklanır gibi durmaktadır. Bir kısım olarak 

bahsedilen sıfatların baĢında ―ilim‖ sıfatı gelir. Bu vasıf, insanı otomatik bir makine konumundan kurtarır. 

Ona, her yaptığını bilinç düzeyinde yapabilme özelliği katar. Bu ise bir canlı için önemli bir mertebedir 

denilse yeridir. Ġnsanın, her Ģeyi yapmasına imkânı olması diğer önemli sıfat olan ―kudret‖ hususiyetinden 

ileri gelir. Bahsi geçen ilim ve kudret sıfatları için gerekli olan bir vasıf daha vardır ki o ―iradedir‖.  Ġrade 

olmaksızın bu iki vasıf gerekli potansiyeli bulamaz. Bununla birlikte irade vasfı insana Tanrı tarafından 

verilmiĢ ve ayırt ediciliği yüksek bir meziyettir. Ġnsanı esas olarak sorumlu tutulduğu vasıf budur. Ġnsanı, 

bütün canlılardan bu üç sıfat ayırt edebilirken, Kitap ve akıl burada insana yol gösterici bir rehber iĢlevi 

görür. Ġslâm için insanın üç sıfatı adına bu iki rehber gerekli bir pusuladır ve rehber iĢlevi görmektedir.7 

Ġnsanın yükümlü olduğu vazifelerini anlama ve gerekeni yapmakla sorumlu olması, özünde sorumluluk 

olgusuna yatkın bir varlık olduğu saptamasını sağlamlaĢtırmaktadır.  Ġlim, kudret ve irade bu noktada insanın 

bu sorumluluğu baĢarı ile yerine getirmesi için önemli ölçüde yardımcıdır. Ġlim; insanı bilen bir varlık 

yaparken, kudret; yapma gücünün ana kaynağıdır. Ġrade; insana seçebilme fırsatı sunar.  

Âyette görülür ki melekler ―halifelik‖ makamının ulaĢılması gereken bir mertebe olduğunu düĢünmektedir. 

Bunun için çabayı anımsatan bir tavır içindedirler. Ġnsan için bu makâmın öneminin korunumu, öncelikle 

onu idrak etmesi ile mümkün olabilir. Halifelik makâmı önemini yitirdiği ân, gereğinin de yapılamayacağı 

ândır. Bu noktada asıl olan Ģey ―seçim veya seçebilme‖ potansiyelinin mâhiyetini anlamak ve bu anlayıĢ ile 

var olan özelliğin kıymetini bilmektir. Bu aĢamada gerekli olan unsur sadece akıldır. Akıl, bu raddede âdeta 

bir mekanizma iĢlevi görürken, ilim sıfatı için de önemli bir yere sahiptir. 

Halife olmaya lâyık olan Âdem‘in geldiği bu mertebeye melekler tarafından yapılan itirazlar 

düĢünüldüğünde bu mâkamın önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Bununla birlikte, âyette Âdem‘e öğretilen 

belli baĢlı isimler onun halifeliği için gerekçe gösterilmektedir. Bunun gerekçe olarak sunulması Âdem‘in bu 

makâm için uygun olduğuna bir delil getirme çabası olarak değerlendirilebilir. Ancak belirtmek gerekir ki, 

halifelik makâmı için meleklerin liyakâti olup-olmaması konu bağlamında ele alınması gereksiz bir tavır 

olacaktır. Çünkü insanın ve meleğin yaratılıĢ Ģekli mukâyese edilmeye pek uygun değildir. Aynı türe has 

olmayan varlıklar arasında bir karĢılaĢtırmaya gitmek kıyas mantığına aykırıdır. Bu hususta esas alınacak 

                                                                                                                                                                                                     
  el-Bakâra, 2/30-34. 
5
 Hüseyin Atay, “Allah’ın Halifesi: İnsan”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 18/14, (1970),5. 

6
 Atay, “Allah’ın Halifesi”, 5. 

7
 Atay, “Allah’ın Halifesi”, 6. 
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Ģey, sonuçtur. Âyette kesin bir gerekçe olmadığı için ihtimaller üzerinden mutlak bir yargıya varmak 

mümkün olmamaktadır. Konuyu ilgilendiren Ģey, insanın halifelik makâmına liyâkat göstermesi ve halife 

olarak seçilmiĢ olmasıdır. Allah‘ın sorumluluk yükleyeceği, belli bir misyon verdiği insanın mevcut 

potansiyeli ile bilgin olabilmesi, sahip olduğu ilim sıfatının bir getirisidir. Meleklerin yapmıĢ olduğu itiraza 

bakıldığında Âdem‘in bilgin bir kimse olması öne sürüldüğü görülür. Bu da iĢaret eder ki, halifelik için bir 

kıstas da bilgin olmaktır. 

Dünyada yaĢamak üzere yaratılmıĢ olan insanın, eĢya ile münasebet ve iletiĢim kurabilmeye uygun olması 

zaruridir. EĢyanın tabiatını ve o tabiatın gerektirdiğini yerine getirmek, bu durum için kaçınılmaz 

gözükmektedir.8 Zira Allah, birtakım iĢlevler için sorumluluk bilinci olacak bir canlı arzulamaktadır.  

Halife olmanın ibadet ile iliĢkisinin neliği konuyu yakından ilgilendiren diğer husustur. Ġbadet melekler için 

daha mekanik bir özellik taĢır. Onlar, sahip oldukları bu iĢlev üzerinden varlıklarının özelliği ile Allah‘a 

kendini adamıĢ nuranî varlıklardır. Eğer halifelik ibadet etmenin yeterli olduğu bir potansiyel demek olsaydı 

bunun için insandan ziyade meleklerin bu mertebeye getirilmesi gerekirdi. Ancak, bunun halifelik için yeterli 

olmadığı açıktır ki, sonuç bu açıklığın kayağı durumundadır. Ġlim yönü meleklerden daha kuvvetli olan ve 

bildikçe bunu hayata geçirerek erdem sahibi olan varlık insanın ta kendisidir. Ġnsan ilim yapan ve mânâyı 

içselleĢtirebilen bir canlıdır. Bu hususiyet ile yaratılmıĢ olması onu; ibadet yönü ile değil, ilim yönü vesilesi 

ile Allah‘ın halifesi olma konumuna getirmektedir. ―Allah‘tan ancak âlimler/bilginler korkar.‖9 âyeti ilmin ne 

kadar değerli bir vasıta olduğunu net bir Ģekilde göstermektedir. Buradan hareket edildiğinde, Allah; insanı 

ilim sıfatı ile vasıflandırırken, imân ve teslimiyetin mâhiyetini de açıklığa kavuĢturmuĢ olmaktadır.  

 

2. SĠYASÎ ĠSLÂM‟IN TEFSĠRDEKĠ YERĠ ve HALĠFELĠKLE ĠLĠġKĠSĠ 

Tefsir geleneği tarihte Mukâtil b. Süleyman (ö. 150/767) ile baĢlayan oldukça köklü bir geçmiĢe sahiptir. Bu 

derin ve uzun olan vetire, din ile siyasetin birbirine sınırları karıĢacak kadar karıĢmasının köklü bir geçmiĢi 

olmasına benzer. Birçok müfessirde, siyaset konusunda temellendirilmiĢ ya da yüzeysel kalmıĢ da olsa belli 

baĢlı yorumlara rastlamak mümkündür. Mezheplerin yine kendi düĢüncelerini sağlamlaĢtırmak için Kur‘ân‘i 

çıkıĢlar yapmaları epey meĢhurdur. Bu çıkıĢlardan en bilindik olanı ise imâm meselesi olsa gerektir. Bu 

düĢünceler coğrafi kanada bile sıçrayarak Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği bozarken, meydana 

gelen ittifaklarda da erdem gibi unsurların yok olması gibi neticeler meydana gelmiĢtir. Müslümanların 

dünyaya hâkim olma düĢüncesi, Ġslâm‘ı yaymak gibi tetikleyici unsurlar siyasetin din ile ayrılmaz bir bütün 

olduğu düĢüncesini hakikât sanma yanılgısına düĢürmüĢtür. Hâlbuki her Ģey zıddı ile kâimdir ve imân olduğu 

sürece küfür de var olacaktır. Ancak bu ayrıntı Müslümanları tatmin etmemiĢ ve siyaseti dine, bazen de dini 

siyasete ram etmiĢlerdir.  Yine onlar bunu yaparken siyaseti dinden asıl bir parça göstermek için Kur‘ân‘da 

geçen halifelik kavramını özünden soyutlamıĢlardır. Bunun neticesinde halifelik anlam daralması yaĢamıĢtır. 

Bu daralma halifeliği sistemli bir dini saltanat derekesine düĢürmüĢtür. Orada ilim yapabilen insan yerine 

kan dökücü insan modeli cazibe kazanmaya baĢlamıĢtır. Ancak belirtmek gerekir ki, burada kan dökücü 

olmaya yönelik yapılan eleĢtiri dünya Ģartlarının gerektirdiği talihsiz durumlar için geçerli değildir. Bu daha 

ziyade Kur‘ân‘ın ―dinde zorlama yoktur.‖ âyeti gereğince insanları zorlayarak değil, Ġslâm‘ın özünden 

hareketle onları insanî ve ilmî yönlerden hakikât olduğuna inandırmakla mümkün olacağının bir 

savunmasıdır. Daha yaĢanılır bir dünya özlemi için vaat edilenler ve bunların ne kadar gerçekçi olduğu 

Müslümanların ilgilenmesi gereken bir meseledir. ĠĢte bu Allah‘ın halifesi olmanın bir zaruriyetidir. Çünkü 

Tanrı‘nın insana verdiği sıfatların özünden ayrılmayıp bu hasletler ile hareket ederse ortaya çıkacak model; 

zorlayıcı olan değil sevdirici ve tatmin edici bir Müslüman tipidir.  

Tefsircilerin bu hususta beyân ettiği açıklamalara bakılırsa, halifeliği siyasî Ġslâm bağlamında ele alan 

önemli isimlerden biri Mevdûdî gözükmektedir. Ebu'l A'lâ el-Mevdudî, siyasî Ġslâm düĢüncesinde de hemen 

herkesin dikkatini üzerine çekmektedir. Mevdûdî, siyasî Ġslâm görüĢünü bir temele dayandırırken Kur‘ân‘i 

argümanları bir araç olarak görmüĢtür. Bu yaklaĢım ile Ahzâb sûresi 72. âyetinden10 istifade etmekten geri 

                                                            
8
 Erdoğan Pazarbaşı, “ Kur’ân’a Göre Hâlifelik ve Toplumsal Süreklilik, Bilimnâme Dergisi, 2003/1 (2003), 9. 

9
 el-Fâtır, 35/28. 

10
 El-Ahzâb, 33/72. 
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durmamıĢtır. Bununla beraber emanet boyutunu siyasi bir halifelik olarak görmesi onun hayata olan bakıĢ 

açısından kaynaklanan bir durum olması kuvvetle muhtemeldir. Mevdûdî, âyetin vurguladığı emânet 

kelimesini anlarken, kâinatta insanın kendi baĢına meydana getirdiği hilafeti tercih eder. Ġtaat ve isyan 

özellikleri ile yaratılan insan, bu özgürlüğü kullanırken yaratılmıĢ diğer varlıkların hüküm etme yetkisine 

bizzat sahiptir. Bu hususiyet onun imzası olan her iĢten sorumlu olmasının bir tecellisidir. Yine yaptıklarının 

bir karĢılığının olması da bu durumun doğal bir sonucudur. Yine Mevdûdî, bu yetkiyi insanın kendisinin 

kazandığı bir mertebe olmadığını ileri sürer, Bu, Allah tarafından insana bahĢedilmiĢ bir makâmdır. Bu güç 

Kur‘ân‘ın baĢka yerlerinde iyinin ve kötünün hesabının verilecek olması sebebiyle baĢka âyetlerde halifelik 

olarak geçerken, bu âyette emânet lafzının tercih edildiğini söyler. Bu emânet büyük yük olduğunu beyan 

eden Mevdûdî; yerkürenin ve gökyüzünün bu anlatım için temsil getirilmesini durumun önemini 

vurgulamayı gaye ediniyor gözükmektedir.11  

Fazlûr Rahman‘da emânet olgusu Mevdûdî ile bir benzerlik taĢımaz. O, halifelik olgusuna âyetlerin varmak 

istediği netice ile paralellik göstermeye çalıĢır. Emânet kavramını  Allah‘ın halifesi bağlamına uygun kalarak 

açıklarken, bunu siyâsi anlam içermeyen halifelik anlayıĢı sınırları içinde yapar. Rahman, Kur‘ân‘î bir 

hukukun sistemleĢtiği ve ahlâkın temel alındığını sosyal bir toplum düĢüncesini, emânete karĢılık gelecek bir 

anlam olarak görür.12 Allah‘ın yasalarının sınırlarında ve imkânın ölçüsünde eĢitliğin vuku bulduğu, liyâkatin 

dikkate alındığı, istihkak temelleriyle liyakâtin sağlamlaĢtığı, adâletin her temelin ana taĢı olduğu sosyal bir 

düzenden bahseder.13 Bu kapsamlı sistemin dünyada hâkimiyet sağlaması ve bu amacın insanın taĢıdığı 

sorumluluk bilinci olan halifelik anlayıĢıdır. Duman, Rahman ile bu konuda aynı görüĢte birleĢir.14  

Tefsir geleneğinde halifelik yaklaĢımlarından bulunan müfessirlerden biri de Elmalılı‘dır. Ona göre emânet 

kavramı halifeliği iĢaret ederken temellendirdiği gerekçesi Mevdûdî‘den epey farklıdır. Elmalılı emânetin; 

gerek Tanrı‘nın hakları, gerek insan haklarına yönelik emirlerin yerine getirilmesi ve yasaklardan kaçınmak, 

Allah‘ın bir nevi inanç memûru olmak, anlamına geldiğini dile getirir. Diğer bir deyiĢle, Tanrı‘nın herhangi 

bir zorlama ile değil, hoĢnutluk esas alınarak yapılmıĢ tercihle insandan istediği eylemleri itaat çerçevesinde 

yerine getirmenin halifelik olduğunu savunur.
15

 

Halifeliği ele alan âyetlerde görüldüğü üzere, insanın yeryüzünde bir halife olarak yaratılması, onun 

kâinattaki yerinin ne olduğuna dair açıklayıcı bir anlatım olduğu tutarlı bir tespittir. Ġnsanın yaratılıĢı bir 

vakâdır ve bu vakânın altında yatan sebepler Allah tarafından meleklerine izah edilmiĢtir. Bu konu insana 

Kur‘ân yolu ile aktarılırken, insanın dünya üzerindeki misyonuna açıklık getirilmek istendiği açıktır. Ġnsan, 

dünyada baĢıboĢ yaĢamaya uygun bir varlık değildir. Kâinatta belli bir misyon üzerine var olan insandan, 

Allah‘ın halifesi olarak bahsedilerek sahip olduğu konumunun ne kadar ciddi olduğuna dikkat çekilmiĢtir. 

Ġnsanın, tarihi nasıl doldurduğu, Ģu ân nelerle meĢgul olduğu hesaba katılırsa görülür ki, insan hâlâ Allah‘ın 

halifesi olduğu gerçeğini benimsememiĢ ve içselleĢtirememiĢ vaziyettedir. Buna delil olarak, insanların 

hırsları uğruna baĢlattıkları ve bitirmeyi düĢünmedikleri savaĢlar gösterilebilir. Ġnsan, kâinattaki güzellikleri 

düĢüncesizce mahvetmekte ve barıĢın husûle gelmemesi için âdeta mücadele vermektedir. Ġnsan, tüm 

bunlarla birlikte âyetten bağımsız olarak halifelik görevini yerine getirememektedir. Ġnsan, görevini ihmâl 

ederken, yaptıklarının bir karĢılığı olmayacakmıĢ gibi yaĢamanın doğru ve fıtri olduğuna inanıyor gibi 

davranmaya aynı zamanda devam etmektedir. 

 

 

SONUÇ 

Ġnsanın iyi ve kötüye olan meyli onun güzelliklerle dolu olması yanında kötülüğün ne kadar çirkin bir etken 

olduğunu tarih boyunca göstermiĢtir. O, yaptığı sanat ile ruhun derinliğini harekete geçirebilirken, kötülüğün 
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kaynağında tüm güzelliğini ve güzellikleri kurutmuĢtur. Onun, kudret özelliği bir Ģeylere hükmetme güdüsü 

ve hükümranlığın verdiği haksız gurur, dünyayı çoğu zaman enkaz altında kalan bir bina hâline getirmeyi 

baĢarmıĢtır. Ġradesi ile doğruyu seçebilen insan, bu özelliğini kötüyü seçme konusunda tüm kötü yeteneği ile 

kullanarak ilim ve kudret özelliklerini bu uğurda harcamıĢtır. Ġnsanı bu kadar kuvvetli yapan aslında onun 

halifelik yönünden baĢka bir Ģey olmasa gerektir. Zira meleklerin gelemediği mertebeye getirilmiĢ varlık 

insanın kendisiydi. Bu durum ―Neden?‖ sorusu ile muhatap edildiğinde insanın birtakım Tanrı ile benzer 

yönlerinin olması onun seçilmesi için yeterli gibi gözükmektedir. Nitekim Tanrı bunu uygun görmüĢ olacak 

ki insan yeryüzünde Onun halifesi olma mertebesine eriĢmiĢtir. 

Halife olan insan, kudretini kötü yönde kullanırken insan için önemli olan iki unsur üzerinden gitmiĢtir. 

Bunlar; din ve siyasettir. Din, ilâhi bir kanun ve siyaset insanın kudreti için uygun bir vesile olma sebebi ile 

bu durum için gerekli potansiyeli içinde barındırmıĢtır. Bu noktada bu iki kavram birleĢtirilirse ortaya siyasî 

Ġslâm problemi çıkmaktadır. Böylece insanın halife olma vakası oldukça daralmaya uğrayarak bu noktada 

halifelik siyasî Ġslâm‘ın önemli bir unsuru hâline gelmiĢtir. 

Kur‘ân‘i olarak meseleye bakıldığında Ahzâb sûresi 72. âyetinde kilit kavram olan emânet kavramının ne 

olduğuna açıklık getirilmemesi Ġslâmî gelenekte zihinleri meĢgul eden bir kavram olmuĢtur. Bu kavrama 

akıl, irade gibi anlamlar yüklenirken birkaç müfessirlerin bu kavramı ―halifelik‖ olarak ele aldığı 

görülmüĢtür. Fazlur Rahman, Elmalılı gibi tefsirciler daha çok birey-toplum temelinde bütünlemiĢ bir 

yapıdan hareket etmiĢlerdir. Bu yapının temel taĢları adâlet, hukuk, sosyal düzen, liyâkat gibi kavramların 

seçilmesi ile meydana getirilmiĢtir. Burada kimsenin zorlanmadığı, gönüllü olmanın bir sonucu olarak 

Ġslâm‘ın kabul gördüğü bir sistem mevcuttur. Daha yaĢanılır bir dünyanın Ġlâhi tarafının ihmal edilmediği ve 

Tanrı ile insanın toplum bağı ile bütünleĢtiği bir sistem olarak da yorumlamak imkân dairesindedir. 

Emânete yüklenen halifelik kavramını savunan isimlerden bir diğer müfessir Mevdûdî‘dir. O halifeliği 

Rahman ve Elmalılı gibi aynı düzlemde konumlandırmaz. Onun için Allah‘ın mutlak egemen olması, dinin 

egemen olan bu mutlak gücün insana sunduğu bir nizam olması ve Peygamber‘in bu nizamın kurucu akıl 

olma noktalarından hareket eder ve bu üç noktayı birleĢtirir. Böylece siyasî Ġslâm düĢüncesindeki 

ehemmiyetli yerini alır. Bu noktada Mevdûdî, Ġslâm‘a olan bağlılığı ile aĢırıya kaçmanın bir örnek zihnini 

teĢkil eder. Ġslâm‘ın muhatabı olan insan, zorla veya benzeri davranıĢlarla bu sisteme dâhil edilecek bir varlık 

değildir. Ġnsanlar siyâsi Ġslâm ile yönetilmenin mecburiyeti olan halifelik sistemi ile yönetildiğinde bu onları 

çok da demokratik olmayan bir düzleme mahkum olacakları anlamına gelir. Seçebilme özelliği olan irade 

hürriyetinden de mahrum olacakları demektir. Bu düĢünce Ġslâm‘ı dünyada tek din görme gayesi hararetini 

korurken, bahsedilen hedefi amaç hâline getiren kiĢiler bu yakıcı düĢünceler ile ifrat noktasına geleceklerdir. 

Bu da insanın kan dökücü özelliğinin acı bir tecrübesi olmaktan öteye gidemeyecektir. 

Bu çalıĢmada varılan sonuç, halifeliğin bireysel ve toplumsal bir bütünlüğünün olmasından hareketle Tanrı 

ile iletiĢimin kuvvetlendiği ve Tanrısal olanın insanın kendisine ve diğer insanlara huzur verdiği bir düzene 

karĢılık geldiğidir. Ġyi ve kötünün neresinde durması gerektiğini bilen bir varlık olmak, insanın halifelik 

makâmı ile sıkı bir iliĢki içinde olduğu gerçeğidir. 
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Özet 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği, insana yakıĢır bir iĢi; özgür, eĢitlik ve güvenlik içerisinde, insan onuruna yakıĢır 

çalıĢma hakkı olarak tanımlanır. Sağlık kurumlarından elde edilen kayıtlar ve iĢ sağlığı ve güvenliği 

konusunda yapılan düzenlemeler sağlık sektörünün iĢ güvenliği açısından çok riskli olduğunu göstermektedir 

ve istatistikler, sağlık sektörünün öldürücü olmayan iĢ kazalarında en yüksek oranda risk taĢıyan ikinci sektör 

olarak göstermektedir. Hastaya doğrudan bakım sağlayan sağlık ekibinin en önemli üyesi olan hemĢireler, 

ilaçlar, kimyasallar, bulaĢıcı ajanlar, malzeme ve ergonomik koĢulların yetersizliği, ağır iĢlerde çalıĢma gibi 

sayısız mesleki tehlikeye maruz kalmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, hemĢirelik öğrencilerinin iĢ sağlığı ve 

güvenliği konusunda bilgi düzeylerini ölçmektir. Bu amaçla, bir anket formu hazırlanarak rasgele seçilen 

örneklem kümesinde yer alan gönüllü katılımcılara uygulanmıĢtır. ÇalıĢma toplam 218 hemĢirelik bölümü 

öğrencisi ile tamamlanmıĢtır. Anket formuna ait ölçek bölümü 37 madde ve 6 faktörden oluĢmaktadır. Genel 

ölçek puanı 166,67±14,01 olarak hesaplanmıĢtır. Ölçek ve alt boyut puanları genel olarak demograf k 

özell klere göre anlamlı düzeyde farklı bulunmamıĢ, ancak  Ģ sağlığı ve güvenl ğ  (ĠSG) eğ t m  alan 

öğrenc lerde b lg  düzey  anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur (p<0,05). ĠSG b lg  düzey  ve farkındalığının 

artırılması  ç n tüm öğrenc lere b lg lend r c  eğ t mler n ver lmes  öner lmekted r. Ayrıca, görsel ve  Ģ tsel 

eğ t m materyaller  kullanılarak  nterakt f eğ t m akt v teler n n oluĢturulması ve öğrenc lerde kalıcı b lg  

düzey  ve tecrübe oluĢturacak s mülasyon ve drama akt v teler ne katılımlarının sağlanmasının oldukça 

faydalı olacağı düĢünülmekted r. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢ sağlığı ve güvenliği, sağlık, hemĢirelik, öğrenci, iĢ kazaları 
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Abstract 

Occupat onal health and safety  s def ned as the r ght to work w th freedom, equal ty, and secur ty w th 

d gn ty. The records obta ned from the health  nst tut ons and regulat ons on occupat onal health and safety 

show that the health sector  s very r sky  n terms of occupat onal safety, and stat st cs show that the health 

sector  s the second sector w th the h ghest r sk of non-fatal work acc dents. Nurses, who are the most 

 mportant members of the healthcare team prov d ng d rect care to the pat ent, are exposed to numerous 

occupat onal hazards such as drugs, chem cals,  nfect ous agents,  nadequate mater als and ergonom c 

cond t ons, and heavy work. The a m of th s study  s to measure the knowledge level of nurs ng students 

about occupat onal health and safety. For th s purpose, a quest onna re form was prepared and appl ed to the 

volunteer part c pants  n the randomly selected sample set. The study was completed w th a total of 218 

nurs ng students. The scale part of the quest onna re cons sts of 37  tems and 6 factors. The overall scale 

score was calculated as 166.67±14.01. Scale and sub-d mens on scores were not found to be s gn f cantly 

d fferent accord ng to demograph c character st cs  n general, but the level of knowledge was found to be 

s gn f cantly h gher  n students who rece ved occupat onal health and safety (OHS) tra n ng (p<0.05). It  s 

recommended to g ve  nformat ve tra n ng to all students  n order to  ncrease the level of knowledge and 

awareness of OHS. In add t on,  t  s thought that  t w ll be very benef c al to create  nteract ve educat onal 

act v t es by us ng v sual and aud tory tra n ng mater als and to ensure that students part c pate  n s mulat on 

and drama act v t es that w ll create a permanent level of knowledge and exper ence. 

Keywords: Occupational health and safety, health, nursing, student, occupational accidents. 
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Özet 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği iĢ yeri ortamında ortaya çıkan, çalıĢanların sağlığına zarar verebilecek koĢulların, 

güvenliklerini riske düĢürecek durumların önlemesi yanında iĢ yerinde henüz bir tehlike oluĢmamıĢken bile 

öngörülmesi, değerlendirilmesi ve kontrolünün sağlanmasıdır. ĠĢ güvenliğinin asıl amacı, çalıĢanların 

korunması olarak belirtilmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması için iĢverenlerin birincil 

sorumluluğu çalıĢanların iĢ sağlığı ve güvenliği yönetimine dahil etmeleri, çalıĢma alanında standartlara 

uyması gerekir. Sağlık çalıĢanları, en fazla risk ve tehlike ile karĢılaĢan meslek grubudur. Bu riskler 

içerisinde en önemli yer tutan konular meslek hastalıkları ve iĢ kazalarıdır. Türkiye‘deki sağlık sisteminin 

önemli bir parçası olan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin personelleri üst düzeye çıkarılmıĢtır ve bunlar 

içerisinde ön sıralarda acil müdahaleleri uygulayan paramedikler gelmektedir. Zamanla yarıĢan paramedik 

personelleri insan hayatı söz konusu olması sebebiyle oldukça büyük bir çaba göstermekte ve vakaya 

zamanında müdahale etme çabası nedeniyle çeĢitli kaza ve tehlikeler ile karĢılaĢmaktadırlar. Bu çalıĢmanın 

amacı, paramedik öğrencilerinde iĢ sağlığı ve güvenliği kavramı ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. 

Bu çalıĢma, kesitsel tanımlayıcı tipte tasarlanmıĢ olup, anket uygulaması yapılarak bilgiler toplanmıĢtır. 

AraĢtırmanın evrenini  Karatay Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Selçuk Üniversitesi Sağlık 

Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü Ġlk Ve Acil Yardım ön lisans öğrencilerine ait toplam 301 katılımcı oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmanın istatistiksel analizler SPSS 20.0 (IBM Inc, Chicago, USA) programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Katılımcıların büyük bölümü Karatay Üniversitesinden (%36,9), 20-21 yaĢ grubunda (%65,8), kadın (%74,1) 

ve ikinci sınıf (%51,2) öğrencilerindendir. Ölçeğin güvenirlik düzeyi yüksek olup Cronbach‘s alpha=0,94 

olarak hesaplanmıĢtır. Bilgi düzeyi Selçuk Üniversitesi öğrencilerinde (p<0,001) ve alkol almayanlarda 

(p=0,001) anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Ölçek alt boyutları üzerinde ĠSG eğitimi almanın ve baĢarı 

düzeyinin anlamlı etkileri gözlenmiĢtir. ĠSG farklı aktiviteler de uygulanması ve bu konuda hazırlanan 

broĢürlerin, kitapların veya diğer basılı malzemelerin daha anlaĢılır ve interaktif hale getirilmesi faydalı 

olacaktır. 

Anahtar kelimeler: ĠĢ sağlığı ve güvenliği, bilgi düzeyi, paramedik, sağlık, iĢ kazası 
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Abstract 

Occupational health and safety is the prevention, evaluation, and control of the conditions that may harm the 

health of the employees and the situations that may put their safety at risk. The main purpose of occupational 

safety is stated as the protection of employees. In order to provide a healthy and safe environment, employers 

must include the primary responsibility in the management of occupational health and safety of their 

employees and comply with the standards in the workplace. Healthcare workers are the occupational group 

that faces the most risks and dangers. The most important issues among these risks are occupational diseases 

and work accidents. The personnel of the 112 Emergency Health Services, which is an important part of the 

health system in Turkey, has been raised to the highest level, and paramedics who perform emergency 

interventions are at the forefront. Paramedic personnel competing with time make a great effort due to the 

fact that human life is at stake and they encounter various accidents and dangers due to their effort to 

intervene in the case in a timely manner. The aim of this study is to determine the knowledge level of 

paramedic students about the concept of occupational health and safety. This study was designed in a cross-

sectional descriptive type and information was collected by applying a questionnaire. The universe of the 

research consists of 301 participants associated with degree students, who belong to  Karatay University, 

Health Sciences School First and Emergency Aid Department, Selcuk University Health Vocational School 

Medical Services and Techniques, and Necmettin Erbakan University Medical Services and Techniques 

Department First and Emergency Aid. Statistical analyzes of the study were performed with SPSS 20.0 (IBM 

Inc, Chicago, USA) program. Most of the participants are from Karatay University (36.9%), the 20-21 age 

group (65.8%), female (74.1%), and second-year (51.2%) students. The reliability level of the scale was high 

and Cronbach's alpha was calculated as 0.94. The level of knowledge was found to be significantly higher in 

Selcuk University students (p<0.001) and those who did not drink alcohol (p=0.001). Significant effects of 

taking OHS training and level of success were observed on the sub-dimensions of the scale. Implementing 

different OHS activities and making brochures, books, or other printed materials more understandable and 

interactive would be beneficial. 

Keywords: Occupational health and safety, level of knowledge, paramedic, health, occupational accident 
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Özet 

14-18 YaĢ aralığında ki genç iĢçilerin kaza geçirme oranları üst yaĢ guruplardaki iĢçilere göre daha çok 

olduğu istatistiksel olarak görünmektedir. Bu nedenle ileriki yıllarda birer genç iĢçi olarak çalıĢma hayatına 

katılacak meslek lisesi öğrencilerine iĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) eğitimi vermek büyük önem taĢımaktadır.  

ĠSG kültürünün oluĢturulması için, çalıĢanlara ve topluma; yalnızca konunun öneminin anlatılması yeterli 

değildir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) kültürünün oluĢturulması ve bilinç sağlanması için eğitimlere daha 

fazla ağırlık ve önem verilmelidir. Üreten toplumlar için nitelikli iĢ gücü temelinde mesleki eğitim önem 

kazanmıĢtır. Makina bölümleri iĢ sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirildiğinde atölye yapısı ve 

çalıĢma alanına göre farklı gruplarda farklı riskler barındırmaktadır. Daha mesleki eğitim zamanında ortaya 

çıkan bu farklı riskler mesleki yaĢam alanlarında da devam etmektedir.  ĠSG eğitimi, iĢyerinde güvenlik ve 

sağlık için gerekli olan bilinç ve olumlu tutumları teĢvik etmeyi amaçlamaktadır. Pratik eğitim, belirli bir iĢte 

iyi performans için gereken becerileri kazanılmasına yardımcı olma sürecini gerektiren bir eğitimdir. Bu 

nedenle eğitim ve öğretim, iĢ sırasında ortaya çıkan veya bağlantılı iĢ kazalarını ve hastalıkların önlenmesini 

de kapsamalıdır. Meslek okulları, tüm sektörlerde kalifiye eleman ihtiyacının karĢılanmasında önemli role 

sahiptir. Bu yüzden meslek okuları, ĠSG kültürünü içselleĢtirmiĢ ve benimsemiĢ iĢ gücünün yetiĢtirilmesinde 

kilit role sahip olduğu belirgindir.  

Bu bağlamda, diğer meslek bölümlerine göre yüksek maruziyet riski taĢımakta olan makina bölümünde 

eğitim gören öğrencilerin ĠSG konusundaki bilgi, tutum ve davranıĢlarını değerlendirmek amacıyla 295 

makine bölümü öğrencisi ile tamamlanmıĢtır. Anket ölçek bölümü 28 maddeden oluĢmaktadır. Bu ölçeğin 

uygulanması sonucunda, Öğrencilerimizin ĠSG kanununu içselleĢtirmesi gerektiği. Bunu için ĠSG 

mevzuatının MEB mevzuatı içersinde bağımsız ders olarak interektif bir yöntemle okutulmasının daha 

verimli olacağı. Öğrencilerimize meslekleriyle ilgili meslek hastalıkları ve korunma yöntemlerinin daha iyi 

anlatılması gerektiği kanaati oluĢmuĢur. Atölyede uyulması gereken kurallar uzman eĢliğinde öğrencilerinde 

sürece dahil edilmesiyle belirlenmeli ve gereklilikleri örneklem yöntemiyle anlatılmalı. Eğitimin takibi 

sadece okulla kalmayarak iĢetme boyutundada sağlanarak zorunlu geçme notuna dönüĢtürülerek 

içselleĢtirilmesi hedeflenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Makine, Öğrencilerinde ĠSG, Eğitim, KKD, ĠĢ Kazası 
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Abstract 

It seems statistically that the accident rate of young workers between the ages of 14-18 is higher than the 

workers in the upper age groups. For this reason, it is of great importance to provide occupational health and 

safety (OHS) training to vocational high school students who will participate in working life as young 

workers in the coming years. 

In order to create an OHS culture, employees and society; It is not enough to simply explain the importance 

of the subject. More weight and importance should be given to trainings in order to create an occupational 

health and safety (OHS) culture and to raise awareness. Vocational education has gained importance on the 

basis of qualified workforce for productive societies. When machine sections are evaluated within the scope 

of occupational health and safety, they contain different risks in different groups according to the workshop 

structure and working area. These different risks, which emerge at the time of vocational training, continue 

in the professional life areas as well. OHS training aims to promote awareness and positive attitudes 

necessary for safety and health in the workplace. Practical training is training that requires the process of 

helping to acquire the skills needed to perform well in a particular job. Therefore, education and training 

should also cover the prevention of occupational accidents and diseases that occur or are related to work. 

Vocational schools have an important role in meeting the need for qualified personnel in all sectors. 

Therefore, it is clear that vocational schools have a key role in training the workforce that has internalized 

and adopted the OHS culture. 

In this context, it was completed with 295 mechanical department students in order to evaluate the 

knowledge, attitudes and behaviors of the students studying in the machinery department, which has a higher 

risk of exposure compared to other occupational departments. The scale part of the questionnaire consists of 

28 items. As a result of the implementation of this scale, our students should internalize the OHS law. For 

this, it would be more efficient to teach the OHS legislation as an independent course within the MoNE 

legislation with an interactive method. It was concluded that our students should be better informed about 

occupational diseases and prevention methods related to their profession. The rules to be followed in the 

workshop should be determined by including the students in the process, accompanied by experts, and their 

requirements should be explained by sampling method. It should be aimed to internalize the education by 

turning it into a compulsory passing grade by providing the follow-up of the education not only with the 

school but also in the business dimension. 

Keywords: Machinery, OHS, Education, PPE, Occupational Accident in Students 
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ÖZET 

GeliĢmiĢ ülkelerin dinamiklerini oluĢturan iki yapı öne çıkmaktadır, bunlardan biri birey sağlığı, diğeri ise 

toplumların ekonomik refah düzeyi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sağlıklı ve mesleki yeterliliği yüksek 

bireyler ise toplum ekonomisinin önemli unsurlarındandır. Bizim araĢtırmamız ise mesleki eğitim veren 

okullarda okuyan öğrencilerin iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında ne kadar bilgiye sahip olduklarını 

belirleyerek, verilen eğitimin yeterliliğini belirlemektir. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin birincil amacı çalıĢan sağlığını korumak olarak kabul edebiliriz. Bununla beraber 

sağlıklı bir çalıĢan, kaza ve meslek hastalığı riski olmayan bir iĢ yeri oluĢabilecek direkt ve dolaylı gider 

kalemlerinin önemli bir kısmından kurtararak ülke ekonomisi için katma değer üretebilmektedir. Bu çalıĢma 

mesleki yeterliliğin ilk adımı olan mesleki ve teknik liselerinin tarım ile hayvan sağlığı ve yetiĢtiriciliği 

alanlarında okuyan öğrencilerin iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında ne kadar bilgiye sahip olduklarını 

belirlemektir. Seçtiğimiz alanın ise fiziksel, biyolojik ve kimyasal risk etmenlerini birlikte barındırıyor 

olması ise tercih sebebimiz olmuĢtur. 

 Konya Ġli Karatay Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinde Tarım ile Hayvan Sağlığı ve YetiĢtiriciliği alanında okuyan bireyler ile nitel bir araĢtırma 

kapsamında atölye ortamında veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile toplanmıĢtır. Katılım gönüllülük 

esasına göre 11. Sınıfta bulunan 47 öğrenciden 43 kiĢi ile yapılmıĢtır. 
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Two structures that constitute the dynamics of developed countries come to the fore, one of them is 

individual health and the other is the level of economic welfare of societies. Healthy individuals with high 

professional competence are among the important elements of the society's economy. Our research, on the 

other hand, is to determine the adequacy of the education given by determining how much knowledge the 

students studying in vocational education schools have about occupational health and safety. 

We can accept that the primary purpose of occupational health and safety is to protect employee health. In 

addition, a healthy employee, a workplace without the risk of accidents and occupational diseases can 

generate added value for the country's economy by saving a significant part of the direct and indirect expense 

items that may occur. This study aims to determine how much knowledge the students studying in the fields 

of agriculture and animal health and breeding of vocational and technical high schools, which is the first step 

of vocational qualification, have about occupational health and safety. The fact that the area we chose 

contains physical, biological and chemical risk factors together has been our reason for preference. 

 Within the scope of a qualitative research, data were collected with a semi-structured interview form in a 

workshop environment with individuals studying in the field of Agriculture and Animal Health and Breeding 

at Celaleddin Karatay Vocational and Technical Anatolian High School affiliated to the Karatay District 

National Education Directorate in Konya. Participation was made on a voluntary basis with 43 people out of 

47 students in the 11th grade. 
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Ülkelerin idamesi ve geliĢimi için nitelikli iĢ gücü büyük önem arz etmektedir. Üreten toplumlar için nitelikli 

iĢ gücü temelinde mesleki eğitim son yıllarda önem kazanmıĢtır. Ülkemizde de Mesleki ve Teknik Liseler 

oluĢturulmuĢ, bu okullarda Tarım, Bilgi ĠĢlem, Sağlık, Hizmet, Eğitim, Üretim, Tamir, Yayın, Sanat, UlaĢım, 

Enerji ve Tesisat gibi birçok alanda onlarca farklı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler iĢ sağlığı ve güvenliği 

kapsamında değerlendirildiğinde atölye yapısı ve çalıĢma alanına göre farklı gruplarda farklı riskler 

barındırmaktadır. Daha mesleki eğitim zamanında ortaya çıkan bu farklı riskler mesleki yaĢam alanlarında da 

devam etmektedir.  

Mesleki eğitimin geniĢ yelpazesi içinde Tarım ile Hayvan Sağlığı ve YetiĢtiriciliği alanı atölye yapısı gereği 

diğer üç gruba göre, biyolojik ve kimyasal etmenlere maruziyeti yüksek risk taĢımaktadır. Öğrencinin 

farkındalığına etken olarak öğretmenlerin iĢ-kaza hassasiyeti, uygulama eğitimlerinde gerçekleĢen kaza, okul 

idaresinin tutumu tehlike ile risk seviyesinin önemli değiĢkenleri olduğu düĢünülmekte olup araĢtırmada 

kullanılmıĢtır. Risk ve tehlikenin önlenmesinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının mesleki kazanım 

süresince verilmesinin etkinliğinin belirlenmesi çalıĢmamızın hedeflerindendir. Yaptığımız çalıĢmada yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme yolu ile öğrencilerin farkındalığı hakkında veri toplanmıĢtır. Bu araĢtırma, iĢ eğitimi 

süresince verilen iĢ sağlığı ve güvenliği eğitiminin iĢ atölyesi ve iĢ sahalarında kazanın önlenmesinde 

etkinliğinin araĢtırılması ile okul ve öğrenciye ait değiĢkenlere bağlı farklılıkların sonuç üzerindeki etkisinin 

ortaya konmasıdır. 

Özellikle son yüzyılda kiĢinin sağlığı konusu temelinde iĢyerlerinde oluĢabilecek tehlike sonucu 

yaralanmalar ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile alakalı iĢ sağlığı ve güvenliği prensibi önem 

kazanmıĢtır.  

ĠĢ Sağlığı Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1950 yılında yaptığı tanıma 

göre; ―bütün mesleklerde çalıĢanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde 

tutulması, sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi çalıĢmaları‖ Ģeklinde tanımlamıĢlardır. ĠĢ sağlığında ele alınması 

gereken ilk konu çalıĢan sağlığının korunmasıdır. Sağlık çalıĢanları için iĢ sağlığı önemli bir kavramdır. ĠĢ 

sağlığı: DoğuĢtan gelen haklardan olup, iĢçinin sağlığının iĢyerinden kaynaklı her türlü risk ve tehlikeden 

korunma hali Ģeklinde açıklanabilir (Tülü, 2014). 

ĠĢ güvenliği ise iĢ kazalarını önlemek için yapılan çalıĢmaların tamamıdır. ĠĢ güvenliğinde amaç; sağlıklı 

ortam, olumsuz çalıĢma koĢularından korunmak, iĢ ve iĢçi arasındaki uyumun sağlanması, risklerin ortadan 

kaldırılması bu mümkün değilse aza indirilmesi, çalıĢma verimini artırılmasıdır (ġimĢek 2014). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği uygulamalarında hedeflere ulaĢabilmek için tüm paydaĢlar ile sürece değer katılması, 

adımların sıralı ve dengeli bir biçimde takip edilmesi gerekmektedir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği birçok parçanın 

bir araya gelerek çalıĢan bir sistem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu sistem iĢlerken maddi giderlerin 

üzerinde fazlaca durulmaması, kontrol ve denetleme mekanizmalarının çalıĢması önemli parametrelerdir. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢma hayatında kiĢilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurların bertaraf 

edilmesinde kullanılacak korunma ve önleme tedbirlerinin hayatın her alanına yayılması gereken bir 

kültürdür (Tekin, 2014). 

Kaza, emniyetsiz hareket ve Ģartlardan doğan, çalıĢanların can güvenliğini tehlikeye sokan, çevreye ve 

kullanılan araç, cihaz ve diğer aparatlara zarar veren veya bu tehdidi doğuran aniden meydana gelen 

beklenmeyen olaylar olarak tanımlanır (Boztepe,2017). Meslek hastalığı, iĢ kazasından ayrı olarak, tümüyle 

belirli bir meslek sahibi olmanın sonucu ortaya çıkar. ÇalıĢanın salt belirli bir meslek sahibi olmasından 

dolayı belirli bir ruhsal ya da bedensel rahatsızlığa uğraması durumudur. 

(http://aht112acil.8m.net/about_64.html) 

ÇalıĢma ortamlarında güvenlik kültürünün geliĢtirilmesi için çalıĢanların eğitimi büyük önem taĢımaktadır 

(KılkıĢ ve Demir, 2012; Çelikalp ve ark. 2017). Eğitim, çalıĢanların davranıĢında istenen yönde değiĢiklik 

oluĢturma süreci olup iĢ kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde vazgeçilemeyen bir araçtır. ĠSG 

eğitimi, iĢ sağlığı ve güvenliğinin özel amaçlarına ulaĢmayı ve kiĢinin yeni bilgi ve beceriler elde etmesini 

amaçlayan planlı bir aktiviteyi göstermektedir. Son yıllarda gerek bilgi gerekse teknolojik alanda insan 

yaĢamını ve iĢ yaĢamını etkileyen geliĢmeler, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için iĢ sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin gerekliliğini göstermektedir (Sarıkaya ve arkadaĢları, 2009). 
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ĠĢ yerinde oluĢabilecek kaza ve olayları önlemede iĢ sağlığı ve güvenliği eğitiminin erken dönemde 

verilmesinin önemi konumuzun çerçevesini çizmektedir. Mesleki Eğitim okullarında verilen iĢ sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin, öğrencilerin atölye çalıĢmalarında geçireceği kazaları önlemede ilk yapılacak 

uygulamaların baĢında gelmesi gerektiği düĢünülmektedir. Mesleki eğitim okullarında verilen uygulamalı 

eğitim alanları da iĢ sahasında olduğu gibi iĢ sağlığı ve güvenliği açısından risk taĢımaktadır.  

UNESCO‘ya (2001) göre ise genel eğitim ve profesyonel çalıĢma hayatı ile iĢbirliği yapılarak, çeĢitli 

bilimlerin çalıĢmalarını, mesleklerle ilgili pratik becerileri, anlayıĢ ve bilginin edinilmesini içeren bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır. UNESCO‘nun tanımında sektörler arası iĢ birliğinin önemine ve bilgi, beceriden 

ziyade tutum ve anlayıĢ geliĢtirmenin önemine dikkat çekilmektedir (MEB, 2018a). 

Mesleki kazanım sırasında verilen ĠĢ sağlığı ve güvenliği eğitiminin birey üzerinde oluĢturduğu iĢ sağlığı ve 

güvenliği kültürü incelenmektedir. Okulun deneyimi, eğitim-öğretim müfredatı, öğrencinin konuya ilgisinin 

iĢ sağlığı ve güvenliği bilinci üzerine etkisinin değerlendirilmesi diğer bir amaç olarak araĢtırmaya 

eklenmiĢtir. Sağlık kavramı hukukta kiĢisel bir hak olarak geçmekte ise de çalıĢanın sağlık ve güvenliği de 

kiĢisel hak çerçevesine oturtulması gerekmektedir. 

 

ARAġTIRMA VE BULGULAR 

ARAġTIRMA 

Amacı 

Bu çalıĢma; Tarım ile Hayvan Sağlığı ve YetiĢtiriciliği bölümünde okuyan öğrencilerin ĠĢ sağlığı ve 

güvenliği tutumlarını ölçmek için Konya ili Karatay ilçesi Celalettin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Müdürlüğü 11. Sınıf öğrencilerine uygulanmıĢtır. 

 

Sınırlılıklar 

1-GörüĢmeler yarı-yapılandırılmıĢ sorularla sınırlıdır. 

2-GörüĢmeler Tarım ile Hayvan Sağlığı ve YetiĢtiriciliği bölümü 11. Sınıfında okuyan 43 öğrenci ile 

yapılmıĢtır. 

  

Yöntem 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, verilerin toplanması ve verilerin çözümlenmesi yer almaktadır. 

 

AraĢtırma Modeli 

AraĢtırma, nitel araĢtırma yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama tekniğinde yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme tekniği kullanılmıĢ, veriler içerik analizi ile çözümlenmiĢtir. 

Nitel araĢtırma, bir alanda derinlemesine veri toplanmasını içeren bir araĢtırma biçimidir (Batu, 2000). Bir 

baĢka deyiĢle nitel araĢtırma; gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 

nitel bir sürecin izlendiği çalıĢmadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2003). Niteliksel araĢtırmacıların esas amacı ise, o 

ortama bilgi vermek değil, o ortamdan bilgi almaktır. Veriler, ―iyi‖ ya da ―kötü‖ olarak belirlenmez. 

AraĢtırmanın değeri; kuramsal yansıtma, betimleme, anlama derecesiyle belirlenir (Uzuner, 1999). 

Nitel araĢtırmada en yaygın olarak kullanılan üç tür veri toplama teknikleri; görüĢme, gözlem ve 

dokümanların incelenmesidir (Yıldırım ve ġimĢek, 2003). GörüĢme, genellikle bir kiĢiyle ya da grupla 

yapılan amaç söyleĢidir. GörüĢme sırasındaki söylemler, araĢtırmacı tarafından karĢıdaki kiĢiden bilgi almak 

amacıyla yapılmaktadır (Batu, 2000). GörüĢmeler en yaygın olarak; yapılandırılmıĢ, yapılandırılmamıĢ ve 

yarı-yapılandırılmıĢ olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Bu araĢtırmada yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Bu tür görüĢme tekniği ile yapılacak tüm 

görüĢmelerde kullanılmak üzere sorular hazırlanmaktadır. Bu sorular görüĢülecek olan kiĢilere aynı sırayla 

sorulur, ancak görüĢülen kiĢinin görüĢme sırasında soruları istediği geniĢlikte yanıtlamasına izin 

verilmektedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2003). 

 

Verilerin Toplanma Süreci 

AraĢtırmanın verileri; nitel veri toplama tekniklerinden yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. 

GörüĢme sırasında önceden hazırlanan GörüĢme Formu kullanılmıĢtır. GörüĢmede araĢtırma problemiyle 

ilgili 21 soru yer almıĢ, her bir soru aynı zamanda araĢtırmanın alt problemlerini oluĢturmuĢtur. 

Bu çalıĢmada görüĢme tekniğinin seçilmiĢ olmasının birçok gerekçesi vardır. Bunlardan en önemlisi 

görüĢme tekniğinin katılımcıların dünyalarını anlamada ve onların kendi yaĢamlarını nasıl anladıklarını ve 

yaĢadıklarını tespit etmede kullanılan etkili yöntemlerden biri olmasıdır. Ayrıca, katılımcı ve araĢtırmacı 

diğer tekniklere oranla görüĢme tekniğinde daha rahat olmakta ve kendilerini daha iyi ifade 

edebi1mektedirler (YıkmıĢ ve diğerleri, 2001). 

 

GörüĢmelerin Yapılması 

GörüĢme soruları belirlendikten sonra sorular sıraya konmuĢ ve görüĢmecilere belirlenen sırayla 

sorulmuĢtur. Sorular cevaplanırken sorulan soruyla birlikte baĢka sorunun cevabı da alınmıĢsa, o soru tekrar 

sorulmamıĢtır. GörüĢmeler sırasında sorular sorulurken, öğrencilerin anlamadıkları sorular olduğunda 

kendilerine yönlendirici olmayacak Ģekilde açıklama yapılmıĢtır. Örneğin; Atölyelerdeki çalıĢmalarda kiĢisel 

koruyucu donanımları (KKD) kullanıyor musunuz? sorusuna basit örnekler vererek görüĢmecinin soruyu 

anlaması ve cevaplaması sağlanmıĢtır. 

 

GörüĢme Soruları 

6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilginiz var mı? Açıklayınız? 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunları yeterli buluyor musunuz? Bira açar mısınız? 

Eğitiminiz süresince yeterli düzeyde iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında size bilgi verildi mi? Açıklayınız? 

Okulunuzdaki iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralları yeterli buluyor musunuz? Neden? 

Okulunuzdaki iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri yeterli buluyor musunuz? Neden? 

Uygulama derslerinde, öğretmenleriniz iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanızla ilgili sizi uyarıyorlar 

mı? Biraz açar mısınız? 

Öğrenci olarak uygulama esnasında iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına gereken hassasiyeti gösteriyor 

musunuz? Açıklayınız? 

Öğretmenleriniz meslek derslerinde ĠĢ sağlığı ve güvenliği konuları üzerinde duruyorlar mı?  

Atölye dersleri öğretmenlerinin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu düĢünüyor 

musunuz? Biraz açar mısınız? 

Okulunuzda ĠĢ sağlığı ve güvenliği dersi olmasını ister misiniz? Açıklayınız? 

Atölyelerde cihazların kullanımı ve çalıĢma prensibini anlatan yazılı uyarı levhalar var mıdır?  

Atölyelerdeki çalıĢmalarda kiĢisel koruyucu donanımları (KKD) kullanıyor musunuz?  

Çevrenizde iĢ kazası veya meslek hastalığı geçiren var mı? Açıklar mısınız?  

Okuduğunuz alanda hangi iĢ kazaları meydana gelir biliyor musunuz? Biraz açar mısınız?  
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Okuduğunuz alanla ilgili meslek hastalıkların neler olduğunu biliyor musunuz? Biraz açar mısınız? 

Atölyelerde kullandığınız cihazların tehlikeleri hakkında bilgilendirildiniz mi?  

Temas sonrası kiĢisel temizlik önlemleri hakkında bilginiz var mı? 

Temas sonrası kiĢisel temizliğinize özen gösteriyor musunuz? Nasıl? 

Mikroorganizmaların yaptığı hastalıkları biliyor musunuz? 

Mikroorganizmalardan korunma yollarını biliyor musunuz? Nasıl? 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hakkında bilginiz var mı? 

 

ÇalıĢma Grubu 

Nitel araĢtırma yöntemlerinde amaçlı örnekleme yöntemleri kullanılmaktadır. Amaçlı örneklemede derin bir 

incelemeye tabi tutulabilecek sınırlı sayıda, ancak aynı ölçüde de bilgi bakımından zengin durumların 

çalıĢılması yer almaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2003). Dolayısıyla, görüĢme yolu ile yeterince bilgi 

toplanabileceği düĢünülen Konya ili Karatay ilçesi Celalettin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü Tarım ile Hayvan Sağlığı ve YetiĢtiriciliği bölümü öğrenciler bu araĢtırmanın örneklemini 

oluĢturmuĢtur. Meslek lisesi öğrencilerine iĢ sağlığı ve güvenliği konusunun Milli Eğitim Bakanlığı 

müfredatına göre 9 ve 11. Sınıflarında verilmesi sebebi ile 11. Sınıf öğrencileri seçilmiĢ araĢtırma okulun 

ikinci dönemi mart-nisan aylarında uygulanmıĢtır. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiĢtir. GörüĢmelerden elde edilen cevaplar birkaç kez 

okunduktan sonra kodlanmaya baĢlanmıĢtır. AraĢtırmada ne gibi kümelenmelerin olduğunu belirlemek için 

açık kodlama yapılmıĢtır. Daha sonra bu her kümenin kendi islerinde alt kodlamalarına gidilmiĢtir. Veriler 

analiz edilirken doğrudan söylenenler ile söylenenlerden ima edilenler analizin parçalarını oluĢturmuĢlardır. 

 

Geçerlik ve Güvenirlik 

AraĢtırmanın geçerliliği ve güvenirliği, verilerin kendi içlerindeki tutarlılığı ile sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ayrıca bu araĢtırmayı yapan araĢtırmacının bütün verileri defalarca gözden geçirmesi ve danıĢman hocanın 

araĢtırma üzerinde ki denetimi araĢtırmayı güvenilir kılmıĢtır. 

Katılımcıların isimleri çalıĢmanın hiçbir yerinde deĢifre edilmemiĢtir. AraĢtırmaya katılanlar araĢtırmaya 

katılmaları için zorlanmamıĢ ve katılımda gönüllük esas alınmıĢtır. 

 

BULGULAR 

AraĢtırmanın bulguları nicel olarak sınıflandırılıp sunulmuĢtur. 

Öğrencilerin ĠĢ sağlığı ve Güvenliği tutumları aĢağıdaki tablolarda sunulmuĢtur. 

 

 

 

 

6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilginiz var mı? Açıklayınız? 
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Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

39 

Hayır                                                                                                                                                                          

4 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmada görüĢme yapılan öğrencilerin 39‘si 6331 Sayılı kanunun 9. ve 11. Sınıfta iĢlenen iĢ sağlığı ve 

güvenliği konusu içinde bölüm Ģefi tarafından anlatıldığını belirttiler.  Bazı öğrenciler günlük hayatta ilgili 

kanunla karĢılaĢtığını, bazı öğrenciler ise karĢılaĢmadığını ifade etmiĢlerdir. 4 Öğrenciden 1 tanesi kanunun 

sayı numarasını bilmediğini ama kanundan haberi olduğunu, 1 tanesi nakil ile geldiğini, diğer 2 öğrenci ise 

pandemi sürecinde dersleri kaçırdıklarını ifade ettiler. 

 

 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunları yeterli buluyor musunuz? Biraz açar mısınız? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

26 

Hayır                                                                                                                                                                          

9 

Fikrim Yok                                                                                                                                                               

8 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

Öğrencilerimizden 26 tanesi kanunların yeterli olduğunu söylemiĢ, 3 öğrenci çevresinde oluĢan iĢ 

kazalarında yaptırımla karĢılaĢtığını ifade etmiĢtir. 9 ise öğrenci kanunları yetersiz bulmuĢ karĢılaĢtıkları 

örneklerde yükümlülüklerin yerine gelmediğini, hata yapan kiĢi ve kurumların ceza almadıklarını ya da 

süreçlerin uzadığını belirtmiĢlerdir.  

 

Eğitiminiz süresince yeterli düzeyde iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında size bilgi verildi mi? Açıklayınız? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

34 

Hayır                                                                                                                                                                          

7 
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Fikrim Yok                                                                                                                                                              

2 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki 34 öğrenci konunun derste iĢlendiğini öğretmenleri tarafından ayrıca alan derslerinde ve 

atölye çalıĢmalarında iĢ güvenliği bilgilerinin aralara serpiĢtirildiğini ifade etmiĢlerdir.  

7 öğrenci ise daha kapsamlı bilginin kendileri için faydalı olacağını ifade etmiĢ, 2 öğrenci ise yakınlarının 

karĢılaĢtığı iĢ kazasının bilgisizlik veya iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmaması yüzünden olduğunu 

söylemiĢtir. 

2 öğrenci ise eğitim hayatlarının devam ettiğini, aldıkları eğitimin kendilerine ileriki meslek hayatlarında 

yetip yetmeyeceğini bilmediklerini söylemiĢlerdir. 

 

Okulunuzdaki iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralları yeterli buluyor musunuz? Neden? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

40 

Hayır                                                                                                                                                                          

2 

Fikrim Yok                                                                                                                                                               

1 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki 40 öğrenci okullarındaki iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarının yeterli olduğunu, özellikle 

uygulamalı derslerde öğretmenleri tarafından gerekli hatırlatma ve uyarıları aldıklarını ifade etmiĢlerdir. 

2 öğrencinin ise her an riskle karĢı karĢıya kaldıklarını kuralların daha katı olması gerektiğini düĢünmektedir. 

YaĢanan ramak kala olaylarının kendilerini tedirgin ettiğini belirtmiĢlerdir. 

Kalan bir öğrenci ise konu hakkında kararsız kaldığını belirtti. 

 

Okulunuzdaki iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri yeterli buluyor musunuz? Neden? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

42 

Hayır                                                                                                                                                                          

0 
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Fikrim Yok                                                                                                                                                               

1 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki 42 öğrenci okullarının derslik, atölye, bahçe ve lavabo gibi alanlarında iĢ sağlığı ve 

güvenliği önlemlerinin yeterli olduğunu, cihazlar ve aletlerin üzerinde iĢaretler olduğunu, kullanım dıĢında 

kimyasalların kilitli olduğunu, okul idaresinin bu konuda özen gösterdiğini düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir. 

Kalan bir öğrenci ise konu hakkında kararsız kaldığını belirtti. 

 

 

 

 

 

Uygulama derslerinde, öğretmenleriniz iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanızla ilgili sizi 

uyarıyorlar mı? Biraz açar mısınız? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

43 

Hayır                                                                                                                                                                          

0 

Fikrim Yok                                                                                                                                                               

0 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

Öğrencilerin tamamı öğretmenleri tarafından güvenlik açısından sık sık uyarıldıklarını, tehlikeli durumlar 

karĢısında öğretmenleri ile çözüm yolları hakkında beyin fırtınası yaptıklarını ifade ettiler. 

 

Öğrenci olarak uygulama esnasında iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına gereken hassasiyeti gösteriyor 

musunuz? Açıklayınız? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

43 

Hayır                                                                                                                                                                          

0 
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Fikrim Yok                                                                                                                                                               

0 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

Öğrencilerin tamamı uygulama esnasında kurallara dikkat etmeye çalıĢtıklarını, 5 öğrenci basit yaralanma 

veya yaralanma olmadan atlatılan olaylar sonunda daha dikkatli davrandıklarını belirtmiĢtir.  

 

Öğretmenleriniz meslek derslerinde ĠĢ sağlığı ve güvenliği konuları üzerinde duruyorlar mı?  

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

35 

Hayır                                                                                                                                                                          

8 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızda ki öğrencilerden 35‘i meslek öğretmenlerinin ĠĢ sağlığı ve güvenliği üzerinde durduklarını 

ama öğrencilerin bir kısmı ise öğretmenlerinin daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir. 8 

öğrenci ise öğretmenlerinin ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularının üzerinde durmadığını belirttiler. 

 

 

 

Atölye dersleri öğretmenlerinin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu 

düĢünüyor musunuz? Biraz açar mısınız? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

37 

Hayır                                                                                                                                                                          

4 

Fikrim Yok                                                                                                                                                               

2 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

Öğrencilerin 38‘i öğretmenlerinin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını 

düĢünmektedir. 
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4 öğrenci öğretmenlerinin yetersiz bilgiye sahip olduğunu, kendilerini güncellemeleri gerektiğini 

düĢünmektedir. 

2 öğrenci ise kararsız kaldıklarını ifade etmiĢtir. 

 

Kazalar nadir olmaktadır 

Cihaz ve aletlerin kullanım öncesi uyarı almaktayız 

 

Okulunuzda ĠĢ sağlığı ve güvenliği dersi olmasını ister misiniz? Açıklayınız? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

28           

Hayır                                                                                                                                                                        

11 

Fikrim Yok                                                                                                                                                               

4 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızda ki öğrencilerden 28‘i 8 saatlik bir konu olarak anlatılan iĢ sağlığı ve güvenliği konusunun bir 

ders olmasının kazaları önlemede etkin bir rol oynayacağını düĢünmektedir. 

11 öğrenci ise öğretmenleri tarafından diğer ders saatlerinde de yeteri kadar bilgilendirildiklerini bir ders 

haline dönüĢmesinin gerekli olmadığını belirtmiĢtir. 

4 öğrenci ise soru hakkında yorum yapamayacaklarını belirtmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

Atölyelerde cihazların kullanımı ve çalıĢma prensibini anlatan yazılı uyarı levhaları var mıdır?  

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

40 

Hayır                                                                                                                                                                          

1 
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Fikrim Yok                                                                                                                                                               

2 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

Öğrencilerin 40‘ı atölye cihazlarının kullanım ve çalıĢma prensibini anlatan yazılı uyarı levhalarının 

bulunduğunu, önceki yıllarda eksik olan levhaların zaman içinde tamamlandığını söylediler. 

Öğrencilerden bir tanesi ise levhaların yetersize yakın olduğunu düĢündüğünü belirti.  

2 öğrenci ise farkında olmadıklarını ilettiler. 

 

Atölyelerdeki çalıĢmalarda kiĢisel koruyucu donanım (KKD) ve ekipman kullanıyor musunuz? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

39 

Hayır                                                                                                                                                                          

4 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki öğrencilerden 39‘u kiĢisel koruyucu ekipman ve donanımları kullandıklarını 

kullanmadıkları takdirde öğretmenleri tarafından uyarı aldıklarını ifade ettiler. 

4 öğrenci ise KKD‘ ları kendilerini sıktığı için kullanmaktan kaçındıklarını, öğretmen uyarmadığı sürece 

kullanmadıklarını söylediler. 

Ġki gruptan da bazı öğrenciler sınıf arkadaĢları içinde KKD‘ ları kullanmaya özen göstermeyen arkadaĢları 

olduğunu dile getirdiler. 

 

Çevrenizde iĢ kazası veya meslek hastalığı geçiren var mı? Açıklar mısınız?  

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                           

9 

Hayır                                                                                                                                                                        

34 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

   

Öğrencilerden 1 tanesi ailesinin düĢüncesini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir ―ailem , amcamın akciğer kanseri 

olmasının sebebini Ģeker fabrikasında çalıĢmıĢ olmasına bağlamaktadır‖  
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Geriye kalan 8 öğrenci ise komĢuları ya da akrabalarından bir tanesinin iĢ kazası geçirdiğini iletti.   Bu 

öğrenciler yaĢadıkları kötü deneyimler sonunda kendi çalıĢma alanlarında daha dikkatli davrandıklarını 

söylediler. 

34 öğrenci ise çevrelerinde iĢ kazası veya meslek hastalığı görmemiĢlerdir. 

 

Okuduğunuz alanda hangi iĢ kazaları meydana gelir biliyor musunuz? Neler olduğunu söyleyebilir 

misiniz? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

43 

Hayır                                                                                                                                                                          

0 

Fikrim Yok                                                                                                                                                               

0 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki öğrencilerden tamamı okudukları alanda iĢ yaĢamına baĢladıktan sonrada baĢlarına 

gelebilecek iĢ kazalarını bildiklerini iddia ettiler. 

 

Tarım alanında okuyan bireyler; 

Zirai ilaçlardan zehirlenebilirim, 

Zirai ilaçtan cildim tahriş olabilir, 

Tarım Makinelerine elimi veya ayağımı kaptırabilirim 

Güneş çarpması yaşayabilirim. 

Hayvancılık alanında okuyan bireyler; 

Hayvanın boynuzu veya çifte ataması ile yaralanabilirim, 

Kesici aletler ile kendime zarar verebilirim, 

 

Okuduğunuz alanla ilgili meslek hastalıkların neler olduğunu biliyor musunuz? Neler olduğunu 

söyleyebilir misiniz? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

39          

Hayır                                                                                                                                                                          

4 
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Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki öğrencilerden 39‘u ı okudukları alanda iĢ yaĢamına baĢladıktan sonrada baĢlarına 

gelebilecek meslek hastalıklarını bildiklerini iddia ettiler. 

 4 öğrenci ise iĢ kazlarını bildiklerini meslek hastalıklarını bilmediklerini söylediler. 

Tarım alanında okuyan bireyler; 

Bruselloz, 

Astım, 

Alerjik cilt, 

Tetanoz, 

Hayvancılık alanında okuyan bireyler; 

Verem, 

Kuduz, 

Şarbon, 

 

Atölyelerde kullandığınız cihazların tehlikeleri hakkında bilgilendirildiniz mi? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

43          

Hayır                                                                                                                                                                         

0 

Fikrim Yok                                                                                                                                                               

0 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki öğrencilerin tamamı atölyede kullandıkları aletler hakkında bilgilendirildiklerini, 

öğretmenleri tarafından sık sık alet ve teçhizatların kullanımı hakkında uyarıldıklarını ilettiler. 

 

Temas sonrası kiĢisel temizlik önlemleri hakkında bilginiz var mı? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                          

N 

Evet                                                                                                                                                                         

43 
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Hayır                                                                                                                                                                          

0 

Fikrim Yok0 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

Öğrencilere mesleki alanda karĢılaĢacakları kimyasal etken veya kirleticilerle temas sonrası kiĢisel temizlik 

önlemleri hakkında bilgileri olup olmayacağı soruldu. Öğrencilerin tamamı bildiğini söylemesine rağmen 

temas bölgesi olarak ele temas dıĢında, örneklendirme yamakta zorluk çektiler. 

 

 

 

 

Temas sonrası kiĢisel temizliğinize özen gösteriyor musunuz? Nasıl? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                          

N 

Evet                                                                                                                                                                         

43 

Hayır                                                                                                                                                                         

0 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki öğrencilerden 43‘ü de özen gösterilmesi gerektiğini bildiğini, 2 öğrenci bazen 

önemsemediklerini, 4 öğrenci ise bazı arkadaĢlarının dikkat etmediğini ilettiler. 

 

Ellerimi bol su ile Yıkarım. 

Ellerimi sabun ve su ile yıkarım. 

Kirli elbiselerimi çıkarırım. 

 

Mikroorganizmaların yaptığı hastalıkları biliyor musunuz? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

41 

Hayır                                                                                                                                                                          

1 
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Fikrim Yok                                                                                                                                                               

1 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

Öğrencilerden 41 tanesi mikroorganizmaların ne hastalık yaptığını bildiğini, 1 tanesi bilmediğini, 1 tanesi ise 

mikroorganizmanın ne demek olduğunu karıĢtırdığını söyledi.  

Gıda zehirlenmesi         11 

Grip                               10 

İshal                              10 

Covid 19                         8 

Bruselloz,                       4 

Tüberküloz                     4 

Hepatit                           3 

Aıds                               2 

Sars                               2 

 

 

 

Mikroorganizmalardan korunma yollarını biliyor musunuz? Nasıl? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                          

41 

Hayır                                                                                                                                                                          

2 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki öğrencilerden 41‘i mikroorganizmalardan korunma yollarına hakim olduklarını söylediler. 

2 öğrenci ise fikir belirtmediler. 

Temas sonrası ve sık sık el yıkamak 

Duş almak, 

Sağlıklı beslenmek 

Dezenfektan kullanmak 

Maske takmak 

Sosyal mesafe 
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Yeterli uyku 

 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hakkında bilginiz var mı? Anlamlarını söyler misin? 

 

Sıklık                                                                                                                                                                         

N 

Evet                                                                                                                                                                         

38 

Hayır                                                                                                                                                                         

5 

Toplam                                                                                                                                                                    

43 

 

AraĢtırmamızdaki öğrencilerden 38‘i Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun ne olduğunu bildiklerini söyleyerek 

tanımını yaptılar. 5 öğrenciden 2 öğrenci anlamlarını karıĢtırdı. 3 öğrenci ise bilemeyeceklerini ifade ettiler.  

 

Bulgular 

• AraĢtırmaya katılan öğrencilerin 6331 sayılı iĢ sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında fikir sahibi olsa da 

yüzeysel bilgileri ile yorum yapmakta zorlandıkları tespit edilmiĢtir. 

Lise müfredatının 9. sınıfında 8 saatlik konu ve 11. sınıfında hatırlatma olarak iĢlenen iĢ sağlığı ve güvenliği 

eğitiminin öğrenciler için yeterli olmadığı, öğretmenler tarafından meslek dersleri ve atölye çalıĢmalarında 

da bilgilendirmeler yapıldığı saptanmıĢtır. 

• Okulda iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarının genel çerçevede oturtulduğu, öğretmenlerin öğrencileri bu 

konuda sık sık uyardığı öğrenciler tarafından dile getirilmiĢtir. Uygulamalı eğitim esnasında görülen ramak 

kala olayların kuralların oluĢmasında ve öğrencilerin kurallara riayet etmesinde katkısı olduğu belirlenmiĢtir.  

• Okuldaki iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin yeterli olduğu, okul idaresinin önlemlere özen 

gösterdiği öğrencilerin söylemi ile saptanıp okul ziyareti sırasında tarafımca da bu doğrultuda olduğu 

görülmüĢtür. 

• Uygulama derslerinde iĢ kazalarını önlemek amacı ile öğretmenlerin öğrencileri uyardığı belirlenmiĢtir. 

• Öğrencilerin uygulama esnasında iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına gereken hassasiyeti gösterdikleri küçük 

kaza ve ramak kala olayların dikkatlerini artırdığı belirtilmiĢtir. 

•Öğrenciler öğretmenlerinin meslek derslerinde ĠĢ sağlığı ve güvenliği konuları üzerinde durduğu ilettiler. 

• AraĢtırmamızda öğrenciler tarafından atölye dersleri öğretmenlerinin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda 

yeterli bilgiye sahip olduğunu düĢünmektedir. 

• Öğrencilerin büyük çoğunluğu aldıkları iĢ sağlığı ve güvenliğini yetersiz bulmakta, ayrı bir ders olarak 

müfredatta yer almasını istemektedir. Bir kısmı ise ders arasına serpiĢtirilen bilgilerin eksiklerini 

tamamladığını düĢünmektedir. 

• Atölyelerde cihazların kullanımı ve çalıĢma prensibini anlatan yazılı uyarı levhalarının bulunduğu 

öğrenciler tarafından belirtilmiĢtir. Ġki öğrenci ise uyarı levhalarını fark etmediklerini belirtmiĢlerdir.   

• Bireylerin büyük çoğunluğu KKD kullandığını belirtmiĢ, 4 kiĢi ise uyarı almadan çok önemsemediklerini 

dile getirmiĢlerdir. 
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 • AraĢtırmadaki 43 öğrenciden 9 tanesi çevresinde iĢ kazası veya meslek hastalığı geçiren yakınları 

olduğunu bunlardan 1 tanesi aynı evde ikamet ettiği amcası olduğunu belirtmiĢtir. 34 öğrenci ise iĢ kazası 

veya meslek hastalığı geçiren tanıdığı olmadığını belirtmiĢtir. 

• Genel çerçevede öğrencilerin alanları ile ilgili iĢ kazalarına hakim olduğu görülmüĢ, doğru örneklendirme 

yapabilmiĢlerdir. 

• Öğrencilerin meslek hastalıkları ve iĢ kazları bilgileri karĢılaĢtırıldığında iĢ kaza bilgilerinin daha yüksek 

olduğu saptanmıĢtır. 

• Atölyelerde kullanılan cihazlar ve el aletleri hakkında tehlike oluĢmaması için öğretmenlerin öğrencileri sık 

sık uyardığı tespit edilmiĢtir.  

• Temas sonrası kiĢisel temizlik önlemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söyleyen öğrencilerin 

temas bölgesinin tekrar sorulması sonrası çeĢitlendiremediği görülmüĢtür. 

 • Temas sonrası kiĢisel temizliğe özen göstermenin önemi bütün öğrenciler tarafından dile getirilmiĢ olup 

bilmelerine rağmen bazı öğrenciler tarafından aksatıldığı belirtilmiĢtir. 

• Öğrencilerin önemli bir kısmının mikroorganizmanın anlamını ve yaptığı hastalıkları bildiği görülmüĢ bir 

kısmının ise mikroorganizma kelimesini anlamlandıramadığı saptanmıĢtır. 

• Dünyada yaĢanan pandemi sürecinin etkisi ile de öğrencilerin mikroorganizmalardan korunma yollarını 

bildiği gözlemlenmiĢtir. 

• Öğrenciler sterilizasyon ve dezenfeksiyonun tanımını bilseler de anlamları karıĢtıran öğrencilerin olduğu 

saptanmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Öneriler 

• Mesleki ve Teknik Liselerinde okuyan öğrencilerin iĢ sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında bilgilerinin 

yeterli seviyeye çıkarılması için ders saati artırılabilir.  

• Uygulama derslerinde rol oynama ve drama yöntemi ile kazalar kurgulanıp canlandırma sonunda tartıĢma 

ortamı ile kanun ile öğrenciler arasında bağ kurulabilir. 

• Lise müfredatının gözden geçirilerek, bütün sınıflar düzeyinde mesleki bilginin içeriğine göre iĢ sağlığı ve 

güvenliğinin konusu düzenlenebilir. 

•Milli eğitim müdürlükleri tarafından okul ziyaretlerine gönderilen iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanlarının 

meslek liselerine yaptıkları ziyarette atölye ve laboratuvar ziyaretlerinin ön planda tutulması sağlanarak 

önlem ve kurallara rehberlik etmeleri sağlanabilir. 
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• Okul ortamında dikkatsiz arkadaĢlarının olduğunu belirten öğrenciler düĢünüldüğünde, meslek hastalığına 

yakalanmıĢ veya iĢ kazası geçirmiĢ bireyler okula davet edilerek öğrencilerin sınıf ortamında görüĢme 

yapmaları sağlanarak farkındalıkları artırılabilir. 

• Öğrencilere okul içinde sorumluluklar verilebilir ya da özellikle iĢ kazaları ve meslek hastalıkları üzerine 

konu anlatımları yaptırılması sağlanır. Bu durum öğrencilerin okul yöneticileri ve öğretmenleri ile empati 

yapmasını, okul içi kuralları ve öğretmen uyarılarını daha dikkate almalarını sağlar. 

• ĠĢ sağlığı ve güvenliği eğitimi veren öğretmenlerin unutulan bilgilerinin yenilenmesi, geliĢen teknoloji ile 

ortaya çıkan meslek hastalığı ve iĢ kazlarının anlatılabilmesi için belli dönmelerde öğretmenlere seminerler 

düzenlenebilir.  

• Meslek liselerinde kullanılan cihaz ve aletlerin kullanım kılavuzlarının TürkçeleĢtirilerek öğrencilerin 

anlayabileceği seviyede yazılabilir. 

• Uygun olmayan kiĢisel koruyucu donanımların oluĢturabileceği kazları önlemek için 14 yaĢındaki 

bireylerin lise eğitimine baĢladığı düĢünülerek öğrencinin geliĢim düzeyine uygun ölçülerde koruyucu 

donanımların üretilmesi sağlanmalıdır. 

 • Okullarda öğretmen, öğrenci ve veli iĢ birliği sağlanıp, aile katılım etkinlikleri düzenlenerek iĢ sağlığı ve 

güvenliği açısından çevre bilinci oluĢturulabilir. 
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Abstract 

Backround: A growing number of studies have demonstrated that blind people from birth may have some 

alterations in the brain, however the neuroanatomical and functional effects of late-onset monocular 

blindness (LMB) is not well known. Here, we aimed to measure the volumes of cerebral structures in late-

onset monocular individuals and compare with healty subjects in order to investigate the underlying neuro-

adaptive mechanisms. 

Methods: A study group with 13 monocular patients due to of isolated ocular trauma and a control group 

with the 13 age and gender matched healthy individuals were evaluated. All participants underwent a full 

ophthalmological examination. Brain magnetic resonance imaging (MRI) examination of the participants 

was performed using a 1.5-T MRI device and volumetric data was analysed through the MRIvolbrain and 

MRIcloud procedures.  

Results: Compared with healthy controls, individuals with late-onset monocular blindness showed 

significantly increased the accumbens volume and decreased volumes of middle occipital gyrus and cuneus. 

In the statistical analysis between the blind eyes and sighted eyes of LMB individuals, the ratio of cornu 

ammonis to the intracranial cavity and Cu volumes were low in the blind side. In a comparison of cerebral 

volumes of the sighted eye side of the LMB group and ipsilateral cerebral volumes of controls, we found that 

lower supramarginal gyrus (SMG) volumes, higher  Subiculum (Sb) volumes in the LMB group than in the 

control group. 

Conclusion: Late-onset monocular blindness may lead to structural alterations in spesific brain regions such 

as lymbic system and visual cortex which have a potential role in neuroadaptive mechanisms. 

Keywords: Monocular blindness, late-onset, brain imaging, cerebral volumes 
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Özet 

Amaç: Giderek artan sayıda çalıĢma, doğuĢtan kör insanların beyinlerinde bazı değiĢiklikler olabileceğini 

göstermiĢtir. Ancak geç baĢlangıçlı monoküler körlüğün (GMK) nöroanatomik ve fonksiyonel etkileri iyi 

bilinmemektedir. Bu çalıĢmada, altta yatan nöro-adaptif mekanizmaları araĢtırmak için GMK sahip 

bireylerin serebral yapılarının hacimlerini ölçmeyi ve sağlıklı bireylerle karĢılaĢtırmayı amaçladık. 

Yöntem: Ġzole oküler travma nedeniyle 13 monoküler hastadan oluĢan bir çalıĢma grubu ve 13 yaĢ ve 

cinsiyet uyumlu sağlıklı bireyden oluĢan bir kontrol grubu değerlendirildi. Tüm katılımcılara tam bir 

oftalmolojik muayene yapıldı. Katılımcıların beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi 1.5-T 

MRG cihazı kullanılarak yapıldı ve volümetrik veriler MRG-volbrain ve MRIcloud prosedürleri ile analiz 

edildi.  

Bulgular: Sağlıklı kontrollerle karĢılaĢtırıldığında, geç baĢlangıçlı monoküler körlüğü olan bireylerde, 

accumbens hacminde belirgin artıĢ ve orta oksipital girus ve kuneus hacimlerinde azalma görüldü. GMK 

olan bireylerin kör gözleri ile gören gözleri arasındaki istatistiksel analizde, kornu ammonisin kafa içi 

boĢluğa oranı ve görmeyen tarafta kuneus hacimleri düĢüktü. GMK grubunun gören tarafının serebral 

hacimleri ile kontrollerin ipsilateral serebral hacimlerinin bir karĢılaĢtırmasında, LMB grubunda kontrol 

grubuna göre daha düĢük supramarjinal girus (SMG) hacimleri, daha yüksek Subiculum (Sb) hacimleri 

bulduk. 

Sonuç: Geç baĢlangıçlı monoküler körlük, nöroadaptif mekanizmalarda potansiyel rolü olan limbik sistem ve 

görsel korteks gibi beynin spesifik bölgelerinde yapısal değiĢikliklere neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: monoküler körlük, geç-baĢlangıçlı, beyin görüntüleme, serebral volümler  
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Abstract 

Pyrazoles are five-membered heterocycles that constitute a class of compounds particularly useful in organic 

synthesis. They are one of the most studied groups of compounds in the azole family. The presence of the 

pyrazole ring in different structures leads to diversified applications in different fields such as technology, 

medicine, and agriculture. In particular, they are described as anticancer, anti-inflammatory, antidepressant, 

antioxidant, antiviral, antibacterial, and antifungal agents, as well as agents of protein glycation inhibitors. 

All our work is in line with the research theme of the therapeutic chemistry laboratory, namely the synthesis 

of new potential heterocyclic molecules analogs of pyrazoles, in particular hydrazone derivatives. The 

molecules thus synthesized will be tested for their pharmacological activities. 

Keywords: synthesis, pyrazole, hydrazone, Activity, Pharmacology. 
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Abstract 

The causes of hepatitis B in patients are known to be influenced by a variety of factors. The impact of age 

and gender on the presence of hepatitis B patients was modelled in this study. Over the course of three years, 

4364 individuals were examined at Unilorin Teaching Hospital for hepatitis B. (2019 - 2021). Their gender, 

age, and test results are listed in the record (whether positive or negative). The Logit and Probit regression 

were used to analyse this. A total of 4364 patients' records were gathered; 2050 of them were female and 

2314 were male, and 1064 of them had hepatitis B, compared to 3300 that did not. 322 females and 742 

males had positive tests. While 100-110 had no records, the age group 20-30 had the highest prevalence of 

hepatitis B tests. For both Logit and Probit models, Pr (>|z|) for age and gender equals 2e-16 *** where age           

= -0.017728 and gender = 0.768222 at 0.05. The outcomes of hepatitis B patients are influenced by both 

gender and age; for every unit increase in age, hepatitis B is less likely to be present, while for every unit 

increase in gender, hepatitis B is twice as likely to be present in male patients. It is found that the Probit 

model fits the model better than the Logit. 

Keywords: Probit regression model, Logit Regression model, Hepatitis, Selection Criteria 
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Abstract 

From an epidemiological perspective, a virus's ability to survive and disseminate is influenced by the 

weather. Weather-related events alter the ecosystem and endanger the growth of the social, economic, and 

environmental spheres. The impact of wind speed, wind pressure, relative humidity, and temperature on 

daily confirmed COVID-19 cases in Nigeria was thoroughly researched. The research spans twelve (12) 

months (June, 2020 – May 2021). The analysis made use of a regression analysis. A significant contribution 

to confirmed instances of COVID 19 in Nigeria was found to be made by average temperature, relative 

humidity, and wind pressure, but not by average wind speed. 

Keywords: COVID – 19, Temperature, Relative Humidity, Wind Speed 
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ABSTRACT 

Our current Study emphasized on Ovarian carcinoma, which has emerged as one of the most common cancer 

in females in recent times. One of the major problem of ovarian cancer is that it is difficult to be detected in 

the early stages of the disease. Many factors play a role in the development of ovarian cancer like 

environmental imbalance, lifestyle changes and changes in genetics of an individual. Screening of this 

disease is difficult in early stages due to lack of proper screening technique and ambiguous symptoms that 

can be often confused with non cancerous conditions. However some epigenetic markers are studied in 

disease which helps to understand the disease progression. Alteration in expression of genes without an 

observed alteration in primary sequence of DNA is referred as epigenetics. There is alteration in gene 

expression due to such epigenetic factors. Numerous studies showed the role of DNA methylation, histone 

modification and noncoding RNAs as an epigenetic factor in ovarian cancer. The difference in these 

epigenetic factors between a normal cell and cancerous cell makes it possible to use these as markers for 

detection of the disease. One of the important factor of epigenetics is convertible and it is genetically 

inherited. Some of the epigenetic marker in ovarian cancer cells include changes in DNA methylation, 

histone modifications and small noncoding microRNAs (miRNA). Malignancy can be a consequence of 

aberrant expression of these epigenetic markers and alteration of gene and cellular function due to these 

abnormal expression. An important marker mainly in cancer cell that indicates silencing, point mutations and 

deletions in tumor suppressor genes are hypomethylation and hypermethylation of promoters in CpG region. 

The abnormality of epigenetic factors shown by early tumor cells makes it different from normal cells. 

Alteration of tumor suppressor gene is showcased in ovarian cancer where the gene is methylated and 

ultimately it lose its function. Histone undergoes modification like acetylation, deacetylation, methylation 

and demethylation. Histone acetylation is regulated by HATs and HDACs. Epigenetic marker like miRNA 

serves as a detection tool in cancer cells. Some miRNA like miR-200a, miR-200c, miR-200b, and miR-141 

when overexpressed acts as a marker for ovarian cancer. Thus, the current study portrays promising 

therapeutic targets based on epigenetic modification that can help in preventing ovarian cancer. 

Keywords: Carcinoma, DNA Methylation, miRNA, Epigenetics, Histone Modification 
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Abstract 

Background: COVID-19 is pandemic respiratory infectious disease. World health organization declared 

COVID-19 pandemic in Feb 2020. We have been working as team to observe the pandemic since it hit our 

country and have been observing the different demographic, hematologic and inflammatory mediators that 

affect the outcome of the disease.   

Objectives: we aimed to determine the prognostic values and correlation of hematological & inflammatory 

markers with severity and mortality in COVID-19 in a hospital based study 

Material and methods:  A cross sectional study covering 182 patients, 112(61.53%) males and 

70(38.46%)females, was conducted in two tertiary care hospital of Khyber Pukhtoonkhwa (Qazi Hussain 

Ahmed Medical Complex Nowshera & Hayatabad Medical Complex Peshawar).  

Out of 182 patients with hematological and coagulation profile, only 71 patients had complete inflammatory 

markers profile.  

Independent t test was used in groups with different outcome (discharged satisfactorily vs expired) regarding 

hemoglobin concentration, neutrophil to  lymphocyte ratio (NLR), absolute neutrophilic count (ANC) and 

platelet count. Receiver operating characteristics (ROC) curve was used as statistical tool to determine the 

relationship of clinical sensitivity and specificity of different hematological and inflammatolry markers to 

predict the worst outcome in COVID-19.  

Results: Out of 71 patients, 54(76.1%) were males and 17(23.9%) were females. Thirty five(49.3%) had 

age>55 years while 31(43.7%) were in age range 36-55 years. The frequency of the different blood groups 

were; 25(35.2%) B+ blood group followed by 19(26.8%) A+ and 14(19.7%) O+ with an order of BAO. A 

statistically significant difference (p<0.05) exists between the groups (discharged satisfactorily vs Expired) 

regarding neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), Absolute Neutrophilic count (ANC) and platelet count. 

NLR is a prognostic indicator in COVID-19 to predict mortality/worst outcome with a Area Under Curve 

(AUC) of 0.68 on ROC. Furthermore the AUC for d-dimers was (0.725, 95% CI 0.599-0.855) followed by 

CRP (0.565 95%CI 0.422-0.7.8) and ferritin (0.519 95%CI 0.36-0.679). The median values of d-dimers was 

significantly higher in the deceased as compared to the survivors (p<0.05- Mann Whitney U test).The CRP 

and ferritn levels were not significantly different in study groups. There was a significant positive uphill 

correlation of the hospital stay with higher values of d-dimers (p=0.01, rs= 0.287).   

https://orcid.org/0000-0002-8184-5691
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Conclusion:  The clinical sensitivity and specificity of NLR, ANC and Platelet count have at least one tie 

between the positive actual disease state with mortality and the disease actual state group without 

complications. Regarding inflammatory markers, D-dimer is the main prognostic factor that predicts 

mortality in COVID-19 followed by CRP and serum ferritin levels. Male gender and patient with age>60 are 

at risk of worst outcome under the impact of deranged values of inflammatory mediators. Hospital stay itself 

has no significant relation with outcome. 

Keywords: COVID-19, Hematological and inflammatory markers, ferritin, d-dimers, CRP, Mortality. 
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Abstract 

Objective : Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease caused by the bite of an infected 

Aedes mosquito with one of the four dengue viruses and still a health problem. The research aimed to know 

characteristics of the physical environment with the existence of Aedes larvae at Ummul Mukminin Islamic 

Boarding School. 

Methods : Using descriptive research type with exhaustive sampling as sampling technique. The research 

instrument using observation sheet with univariate analysis technique by SPSS. This study was done on Juni 

2022 at  Ummul Mukminin Islamic Boarding School. 

Results : The result shows that 33 containers were found, containers were negative larvae 93.9% and 6.1% 

containers were positive with Ae. Aegypti spesies, 100% the basic material of containers is plastic. 

Containers with TPA category 72.7%, also 81.8% containers were found indoors. 

Conclusions : The larvae free dormitory program be should continued and if possible the frequency should 

be added to. Toilets that are rarely used and in dark conditions are still considered because can be potential 

place to be Aedes breeding place. 

Keywords: DFH, container, larvae, Aedes, Islamic Boarding School  
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Abstract 

According to the World Health Organization (WHO), more than 1.4 million people are suffering from 

hospital-acquired infections worldwide and the risk is 20 times higher among the developing countries.The 

aim of the research work is to assess the level of knowledge and compliance of infection prevention and 

control among nurses at Murtala Muhammad Specialist Hospital, Kano (MMSH). The research design used 

was descriptive research method and simple random sampling technique was also used to select 77 

respondents for the study at MMSH, data was collected using a 14 item questionnaire and 10 items check-

list. Data from the questionnaire and checklist was analyzed and presented using frequency distribution table, 

mean and percentage. Findings from the study revealed that majority of the respondents have high level of 

knowledge on infection prevention and control and also good compliance on good personal hygiene, nurses 

are also oriented to infection prevention and control policies when hired and good orientation is documented, 

and also standard precautions are applied to all patients regardless of their diagnosis. The major factor that 

hinders good practice of IPC is lack of personal protective equipment, it was recommended that there is need 

for the government to provide post-operative medication, the nurses should ensure adequate pre-operative 

care of the patient undergoing surgery, and the patients should ensure good personal hygiene as well as good 

nutrition that has health value. 

Keywords: Assessment, Knowledge, Compliance, Infection, Prevention, Control. 
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Abstract 

Arbutus unedo L. is a native plant of the Mediterranean basin, belonging to the Ericaceae family.  Due to its 

adaptation to a wide range of climates and its various therapeutic and medicinal properties for human health, 

the study of Arbutus unedo, a natural source of antioxidant, has become one of the main preoccupations of 

researchers. The fruits of this species contain phenolic compounds and flavonoids with high antioxidant 

power. These natural substances from these fruits have multiple interests used in industry, food and 

cosmetology. However, in Morocco the studies on the nutritional and therapeutic valorization of the fruit of 

the Arbutus are limited, non diversified and often fragmentary. In this context, the present work aims at 

evaluating the bioactive potential of ethanolic extracts of the strawberry tree fruit from 12 natural 

populations of Morocco, in order to quantify the flavonoid, total polyphenol and antioxidant activity contents 

(EC50%). The results obtained showed that the content of total polyphenols ranged from 23.91±0.025 to 

76.11±0.013 (mg EAG/g extract). While the flavonoid content ranged from 15.50±0.003 to 85.50±0.012 (mg 

RE/g extract). Regarding the antioxidant activity, tested against DPPH (2,2-diphenyl 1-picrylhydrazyl) free 

radical, the values vary from 0.48±0.04 to 0.55±0.01 mg/ml. Indeed, all extracts showed good antioxidant 

activity (EC50 ≤ 1 mg/ml), with a very high activity exerted by the extract from the fully ripened fruit. This 

significant variation between these compounds in the arbutus fruit depends on the pedoclimatic conditions, 

ripening stage and genetic factors of the populations studied. Thus, the Moroccan Arbutus unedo represents 

an immense reservoir of bioactive substances, placing them among the potentially interesting medicinal 

plants from the point of view of food and human health.  

Keywords: Arbutus unedo, bioactive potential, health. 
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Abstract 

Premarital sickle cell screening is a process for screening couples going into marriage for genetic and blood 

transmitted diseases to prevent any risk of transmitting diseases to their children. It helped to prevent given 

birth to a sickle cell child, however, this is not always the case as many people go into marriage without 

having insight into their genotype especially in developing countries where diagnosis is usually made when 

the individual presents in the clinic with severe complications. One of the biggest health challenges to the 

human race is sickle cell disorder. Nigeria has the highest population of people living with sickle cell 

diseases with about 150,000 births annually.  This Study aimed to assess knowledge and practice of 

premarital sickle cell screening among youth of Hotoro Walawai Taraunk local government Kano state. A 

descriptive cross-setional design was adopted. The study population constituted both married and unmarried 

adult. 80 respondents were selected using random sampling technique. Data was collected using interviewer 

administered questionnaires. Data was analyzed using statistical package for social sciences (SPSS) version 

20. The study revealed that more than half of the respondents (66.5%) have moderate knowledge about 

premarital genotype, with only fewer than one quarter  of the respondent (37.9%) have practice premarital 

sickle cell screening. In conclusion, more than half of the respondents have moderate knowledge about 

premarital genotype screening but practice was poor. The major hindering factors are non availability of 

services in the nearest facilities, fear of not getting married to partner, lack of knowledge and lack of 

adequate information on genotype screening. It was recommended that establishment of more diagnostic 

centres in nearest facilities, providing the service free, lawenforcement by the government and proper 

awareness of people on premarital genotype screening will promote the practice of premarital genotype 

screening. 

Keywords: Assessment, Knowledge, Practice, Premarital, Genotype, Screening 
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Abstract 

Recently, more and more attention has been paid to the fact that the performance of athletes depends on 

achievement behavior, and specifically on achıevement goals, which are one of the most prominent features 

of sport activities. Therefore, the relevance of research on peculiarities of achievement goals ın sport among 

youth and adult basketball players is important and unquestionable. The aim of this study is to determine and 

compare achıevement goals ın sport among youth and adult basketball players. Characteristics of sport 

achievement goals in athletes were assessed with a 13-item instrument developed and validated by 

VandeWalle (1996; Goal orientation instrument) to measure goal orientation in sport domain. The instrument 

has three subscales: (a) four items that measure learning goal orientation, (b) four items that measure the 

proving dimension of a performance goal orientation, and (c) five items that measure the avoiding dimension 

of a performance goal orientation. The study surveyed 46 respondents from the youth and 47 respondents 

from adult basketball groups (n = 93). The Goal orientation instrument was administered during training 

practice (at the end of a training classes). The study showed that adult basketball players and youth 

basketball players did not differ significantly in the learning goal orientation and in the avoiding dimension 

of a performance goal orientation (p > .05). It was revealed that adult basketball players and youth basketball 

players differ statistically significantly according to the proving dimension of a performance goal orientation 

(p < .05): adult basketball players were more performance-oriented than youth basketball players. 

Keywords: achıevement goals, learning goal orientation, performance goal orientation, avoiding dimension 

of a performance goal orientation, basketball players. 
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Abstract 

The rapid changes experienced in the fields of education are effect of innovations introduced by the evolving 

trends of information and communication technology (ICT). According to UNESCO (2002), ICT s a 

scientific, technological and management technique aimed at handling information, association and its 

application in social, economical and cultural matters. ICT is the acronym for Information and 

communication Technology. The technology is quintessential to school system but is yet to take footholds in 

21st century teacher education. The modern day school system demands updated curriculum and teaching 

skills to achieve educational goals. Findings have revealed that so many teachers lack the skill to use ICT 

within the walls of classroom and other learning environments. This paper is a descriptive review of the roles 

of ICT in 21st century teacher education as it affects school management system. Questionnaires were drafted 

and administered to respondents using online Google form questionnaire instrument. Responses were 

collected, collated and subjected to reliability analysis. Conclusively, suggestions were made to Government, 

School Managers and other educational stake holders. 

Keywords: ICT, Teacher Education, 21st Century, Innovation, School Management. 
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Information and Communication Technology (ICT) is quintessential in most areas human endeavors. It is 

very useful in science-based and technological activities and as well as economics, commerce, humanities 

and education. It has global significant as the advent has changed the face of education over the last few 

decades. Information and Communication Technology is an electronic based system of information 

reception, transmission, processing and retrieval, which has systematically changed almost everything 

including the way humans think and live. According to UNESCO (2002), ICT s a scientific, technological 

and management technique aimed at handling information, association and its application in social, 

economical and cultural matters. Ogunsola (2005) opines that ICT can be used to access global knowledge 

and communication with other people. ICT includes diverse set of resources and technological tools used to 

communicate and to create, store, disseminate and manage information. It encompasses of application 

software, network facilities and technology for broadcasting information medium for recording information. 

Competent teachers are teachers that can effectively carry out technologically related activities including: 

evaluating and using computers related ICT tools for instructions, applying the instructional principles, 

research and appropriate assessment practices through the use of ICT and creating computer based 

presentations. Other may include, resource searching via the internet, integration of information and 

communication technology tools into students curricular activities and creating multi-media content to 

support class instruction. However, the educational relevance of computers and other components of ICT 

cannot be over emphasized. According to Olakulehin (2007), the pedagogical application of ICT is 

concerned with the development of attitude and effective application of ICT related skills by Teachers. 

Teaching through effective application of ICT related skills has the advantage of sequencing learning, 

heightening motivation, helping recall previous learning and providing a viable source of information for 

enhanced learning. Teachers who use this trending system of instructional strategy in ICT would be able to 

lighten up the desires of learners to learn.  

 

RELATED LITERATURE 

There are enumerable numbers of ICT definitions among which Ogunsola and Aboyede (2005) refer to ICT 

as a cluster of associated technologies defined by the functional usage in assessing information and 

communication through the internet. Mourscend and Bielefiedt (1999) see ICT as a tool that covers computer 

software, computer hardware, network and other digital devices like audio,  video, camera and so on which 

convert information (sound, motion, text etc) into sound or digital form. Marcelle, G (2005) views ICT as a 

heterogeneous and complex set of goods, applications and services used for producing, processing, 

distributing and transforming information‘. NCCA (2004) sees ICT as a range of software and hardware 

devices and programming such as personal computers, assistive technology, digital camera, scanners, 

multimedia, image editing, spread sheet and database programs. Ngenge (2003) perceives ICT as the 

technologies that enable the handling of information and facilitate different forms of communication between 

human being and electronic systems. According to Rodriguez and Wilson (2000), ICT is defined as a set of 

activities facilitated by electronic means and also the processing, transmission and display of information. In 

general, ICT can be said to be seen as varied set of computer based tools that are used by people to work 

with information needs of any organization. 

 

Teacher Influenced learning using ICT technology 

The exerting impacts of ICT on pedagogical approaches including teaching services, teaching practices and 

school innovation are limitless. Their contribution to changes in teaching practices, teaching services and 

school innovation is considerable. Kozman (2005) highlighted three essential consideration factors regarding 

the impact of ICT on teaching. Firstly, classroom and teacher outcomes such as knowledge of new 

pedagogical approaches and development of teachers technology skills as well as positive toward teaching. 

Secondly, student's learning outcome such as increased scores in subjects offered in the school. Finally, is 

other outcome such as increase in school innovation. 

Teacher‟s Competency in ICT material utilization 
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An effective teacher is essentially expected to be thoroughly acquainted with the available teaching resources 

and services and to have a thorough understanding of a functional resource selection program. Thus, teachers 

must be acquainted to the materials needed for result oriented teaching process in the classroom. However, 

this trend has helped to influenced teacher education programs to appropriately provide in-service training 

for teachers. According to Ololube (1997), ICT has basically aimed at introducing teachers to the selection, 

evaluation and use of audiovisual equipments including projectors, films, bulletin board and information 

retrieval systems during teaching and learning process.  

 

MATERIALS AND METHODS 

This paper adopted a descriptive survey of Information and Communication Technology. For the purpose 

of gathering relevant information for this paper discussion, online Google form questionnaire 

instrument was used to collect useful information from respondents. The items in the questionnaire 

include the test study questions and a four (4) point scale option which are Strongly Agree (SA), Agree (A), 

Disagree (D) and Strongly Disagree (SD). The responses gathered were collated and subjected to 

Cronbach‘s alpha reliability analysis. The result of 0.83 gave a good reliability index of the 

instrument. The entire exercise took place within the duration of 42 days before completion.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The analysis chart in Fig. 1 denotes that a significant number of respondents agree with the statement that 

ICT is an infrastructure that enables learning through the use of multimedia gadgets such as computers, 

overhead projectors, videos, documentaries, whiteboards, etc. The respondents explain that the technology 

behind ICT uses Learning through mobile application, online learning and web-based learning.  
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In attempt to answer the question posted in Fig.2, the respondents mentioned, print, audio/video, computers 

and the Internet as common types of ICTs. The respondents emphasize that those types of ICTs can be used 

for presentation and demonstration except for video technologies.  

 

The Analysis Table in Fig.3 depicts that a greater number of respondents concur the use of ICT significantly 

improve the quality of teaching in the classroom. The respondents explain that ICTs can enhance the quality 

of education in several ways by increasing learner engagement and motivation, by enhancing teacher training 

and facilitating the acquisition of basic skills.  

0
5

10
15
20
25
30
35

SA A D SD

What are the common  types of ICTs used in school? Answer:print,
audio/video, computers and the Internet

0
10
20
30
40
50
60
70

SA A D SD

Can the use of ICTs in classrooms improve the quality of teaching? Answer:
.Yes

Analysis chart 3 



 

104 
 

 

The Analysis table in Fig.4 clearly shows that a huge number of the respondents agree that ICT significantly 

supports teacher‘s motivation as the technologies of ICT offers flexible learning. The respondents infer that 

the technologies of ICT are symbols of a new dispensation in the field of education. 

 

The graphical analysis plotted in Fig.5 depicts that majority of the respondents support that ICT techniques 

actually improve teacher‘s teaching experiences. The respondents explain that teachers are eased of the 

energy and time spent on lesson plan, class evaluation and many more as ICTs are used as aids to augment 

these daily tasks. 

 

CONCLUSION 

This paper has carefully discussed the roles of ICT on teacher education. The paper infers that ICT 

technology is quintessential to school system but is yet to take footholds in teacher education. The paper also 

established that the integration ICT into teacher education is imperative. The paper concludes that to achieve 

the full implementation and use of ICT technologies by teachers, the government and other education 

stakeholders are required to facilitate and help upgrade teachers‘ teaching skills by organizing in-service 

training and periodic workshops.  
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RECOMMENDATION 

The following recommendations were made base on the findings of this paper: 

Government should help equip schools with adequate computers and internet facilities. 

Educators should place more emphasis on the ICT Technology by teachers as a means to enhance the quality 

of learning.  

Education managers should help organize in-service training for teachers on trending educational 

technologies.  

School Teachers should regularly attend computer literacy workshop and seminars to keep them abreast of 

technology-based instructions. 
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Abstract 

The modern world is spontaneously experiencing the impacts of new technological exploits of all manners. 

These evoking technologies are rapidly superseding millions of conventional appliances in innumerable 

agro-based industries despite of their adverse impacts on the farmland. Managing electronic waste (e-waste) 

is a global concern as relates to the spread of pollution in prescribed landfills, seldom used as farmland. E-

waste contain toxic metals such as mercury, lead, cadmium and many others, which contaminates the soil 

incurring poor growth and long lasting consequences in the healthy productivity of meadow, grasslands and 

feed crops, respectively. This paper is a descriptive survey of the concept of E-waste. The study focuses on 

E-waste and its management strategies on farmland. In order to gather relevant information for this study, 

questions were administered to respondents using online Google form questionnaire instrument which were 

collated and subjected to reliability analysis. Conclusively, recommendations were made. 

Keyword: Electronic waste, Management, Technology, Landfills, Farmland. 
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Abstract 

This article reports on a research project conducted with 10th grade students. The project focused on the 

application and practice of active reading strategies considered to be more appropriate and effective in 

encouraging students to advance their reading and researching skills. The reading strategies selected for this 

study were «SQ3R, Dealing with special texts, and Reading graphs». Data collection was administered 

through observation, student journals and interviews. 

Keywords: active reading method SQ3R, research skills  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

For our Research project, we decided to focus on the integration of students‘ reading, researching, and exam 



 

108 
 

skills. The earlier studies also proved the significance of reading as an effective tool in teaching. In his work 

Bernhardt (1991) indicated reading as the most stable and durable second language technique. Research 

done by Wright & Lane (2007, p.22) showed that strategy training can encourage learner readers to reflect 

on their strategy use and boost their confidence in their own reading abilities. Scott and Saaiman (2016) 

found out that teaching reading make learners understand the academic value of texts and engage them in 

reading and thinking. Teaching reading strategies as well as reading academic texts may enable learners 

think, reflect, maintain the advantage of academic texts, and win confidence towards developing their 

reading skills. 

The purpose of this work was to encourage students to develop their language and researching skills via 

active reading strategies. Through the use of authentic texts, it was also aimed to reinforce students‘ exam 

skills that may strengthen their linguistic preparedness to IELTS. According to the results of the previous 

years‘ IELTS exam our students found it difficult to deal with the Academic Writing and Speaking sections 

of the test compared to the Listening and Reading sections. Students faced the problems related to 

unexpected topics, word choice, time issue, uncommon vocabulary, and sentence structure. Therefore, the 

challenge we set ourselves was to strengthen their research skills and see whether we could first identify and 

then pass on any successful strategies to students on the one hand, and on the other hand to support them 

with academic vocabulary and ideas to speak and write. The method we chose to try and achieve this were 

techniques we hoped would allow us to get as close as possible to the students‘ thoughts as they read texts: 

active reading strategies. 

 

LITERATURE REVIEW 

A wide range of research was done on the efficiency of introducing reading strategies in the classroom. 

According to McLaughlin and Allen (2002), active reading strategies help learners to simplify the 

explanation of meaning. These strategies involve predicting, self-questioning, making connections, 

summarizing, and evaluating. By developing these skills, they become meta-cognitive readers and could 

quickly identify the main idea of the texts. Reading is not an isolated process, it combines such skills as word 

recognition, analyzing structure of sentences, selecting key information, and mental organization of the text 

(Grabe & Stroller, 2002). As a result, learners who are engaged in reading may evolve other skills too, 

except comprehension and building interpretation. 

Teaching reading in relation to curriculum could be accumulated and adjusted in an effective way (Grabe, 

2004). In their studies Trabasso and Bouchard (2002) found out that students can learn the text structures 

better when texts contain graphic organizers, semantic maps and linguistic clues. If reading strategy training 

approaches encompass such activities as main idea identification, predicting, forming questions, and 

instructional research, learners enhance their awareness about text structure more in addition to 

comprehending texts easily (Duke & Pearson, 2002). 

As for Afflerbach, Pearson and Scott (2008, p. 43) teaching strategies would allow learners to analyze tasks, 

to consider various approaches to performing the task, and to choose among alternative actions to reach the 

goal. Rraku (2013) noted that teaching reading strategies not only promote their comprehension, but it also 

boosts their learning towards thinking and reflecting. Increased comprehension in reading will turn learners 

into perceptive, critical, decisive and deliberate readers (Mokhtari & Reichard, 2002). 

The well-known self-regulated reading method SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review) 

developed by Francis Robinson in the early 1940s is still considered one of the best strategies in encouraging 

students who study in social sciences courses to improve their academic achievements (Carter, Bishop, & 

Kravits, 2005). Bulut (2017) found SQ3R very helpful for reading and comprehending the texts either. 

Nevertheless, it was identified that this method is not applicable with all types of textbooks. It neither 

worked well with problem-based textbooks (statistics, finance, or accounting) nor it showed good results 

with creative literature. However, it appeared to be a significant tool in working with special texts. In case 

learners deal with textbooks used as ―secondary sources‖ where combination of various original sources is 

applied, this method would be of great support (Artis, 2008). Learners would be able to determine and 
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explain important issues that urge them think critically, analyze the information, and do further research. 

 

FOCUS OF RESEARCH 

As already mentioned, we decided to focus our research on the use of IELTS Academic texts to improve 

writing and speaking skills of our learners via researching. Those elements provided the basis for the 

research questions which would shape our research project:  

1: Are Active Reading strategies an effective tool that can urge learners to develop their language skills? 

2: What are the most effective Active Reading strategies that encourage learners to develop their reading and 

researching skills? 

To what extent can Active Reading strategies strengthen students' researching skills? 

 

DATA COLLECTION TOOLS 

Over the period of the research, data was collected using various formal processes. Formal processes 

included ―Teacher‘s Observation Form‖, ―Document Analysis‖ (samples of student works) and ―Focus 

Group Discussion‖ to supply qualitative data. 

Teacher‘s Observation 

We were engaged in continuously collecting qualitative data through observations of students‘ actions, and 

the recording of students‘ class and homework assignments and verbally as a class or individuals. This 

method is useful, as Hitesh Bhasian (2020) wrote, it is a way to obtain objective data by watching a 

participant and recording it for analysis at a later stage. While conducting the lesson we could observe and 

came to know about the activities, perceptions, likes and dislikes to form a theory on topic.  

Document Analysis 

Document analysis is less time-consuming and therefore more efficient than other research methods. It 

requires data selection, instead of data collection (Glenn A.Bowen, 2009). Students‘ academic results during 

the research lessons were carefully selected and analysed to gain valuable insights into the situation. 

Focus Group Discussion 

As we conducted a research with students from similar backgrounds or experiences, we held a focus group 

discussion to know their general opinion at the end of our research. This technique was helpful in visualising 

the real picture of a problem through group interaction and discussion (Lichtman, 2017). 

The research cycles and results 

Cycle 1. The first cycle was different from other two cycles. In the first cycle we interpreted different graphs 

and worked with texts that contained various types data supplied in the form of diagrams (similar to 

Academic IELTS Writing Task 1). The other two cycles were focused on other types of active reading 

strategies as SQ3R and Dealing with special texts (scientific texts), and they were modified slightly in 

response to our reflections. 

An important part of IELTS writing mark includes idea organization, easy-to-understand language, and 

standard writing conventions. That is why we devoted the first two lessons to IELTS Writing 1. For the time 

of the first lesson students got acquainted with the bar chart and completed the follow up activities. 

As for the second lesson students studied reporting a process and did the appropriate exercises. 

Cycle 2. In the second cycle, we decided to work with scientific academic texts, taken from Academic 

IELTS reading sections. All our activities were aimed at improving students‘ academic vocabulary, 

identifying the topic and the main idea of the text, describing the paragraph‘s purpose and developing their 

critical thinking skills through research. They were asked to make outlines or create a mind map that helps 
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them to understand ideas visually. One of the activities was to create follow up questions to be discussed in 

the classroom after reading the text. Students created the vivid atmosphere while discussing the questions 

and they added that all the activities were so helpful to understand the content, they learned the way of 

writing academic texts, paying attention to the usage of cohesive devices and variety of sentence structures. 

Unfortunately, there was a student who couldn‘t follow the speed of his other group mates. 

Cycle 3. Having reviewed the data we had collected from our observations, we could see there had certainly 

been an overall positive student response to the texts, and therefore we decided Cycle 3 should be conducted 

in much the same way as Cycle 2. However, we did make some modifications in Cycle 3. 

In this third Cycle, ―SQ3R‖, a reading comprehension method named for its five steps: Survey, Question, 

Read, Recite, and Review were planned and implemented to address our concerns from Cycle 2. The method 

offers an efficient and active approach to reading academic texts and also helps to better understand what 

they‘re reading and what they have learned. 

In general, organising such activities and giving constructive feedback, and tracking the progress by 

connecting them to classroom activities encouraged learners to enhance their academic achievements. The 

results show that of all the five aspects, finding factual information and identifying main idea were the most 

significant aspects improved. Before reading the text learners gain insight from an academic text and try to 

define the researchable and debatable topics. 

 

DISCUSSION 

 In their studies Mclaughlin and Allen (2002) identified that active reading strategies could encourage 

learners to develop their questioning and analyzing skills. According to our research lessons we also have the 

corresponding results. It turned out that creating pre and after reading questions, summarizing, defining the 

main idea and purpose of paragraphs were very useful in improving learners‘ reading skills. Dealing with 

various reading tasks after reading texts helped students to build arguments. 

Grabe & Stroller (2002) indicated that reading combines such skills as word perception, sentence structure 

analysis, key information selection, and thoughtful planning or design of the text. As a result, learners who 

were engaged in reading might evolve other skills too, except comprehension and building interpretation. In 

our case we had the similar result. Working with illustrations, questions and follow-up activities helped them 

read and understand the diagrams, at the same time gain information while looking for key features. 

Accordingly learners improved their writing skills that enabled them to describe various diagrams correctly. 

Through these research lessons, students were exposed with various skills. Students were trained to 

implement the activities, analyze and draw conclusions from the data and the information collected. During 

the activities, students were also exposed on reporting information with diagrams. These activities clearly 

showed that students applied creative and critical thinking skills. The ability to apply both these skills is very 

important in reinforcing learners‘ researching skills. 

As for Bulut (2017), SQ3R is very helpful for reading and comprehending the texts either. Nevertheless, it 

was identified that this method is not applicable with all types of textbooks. It neither worked well with 

problem-based textbooks (statistics, finance, or accounting) nor it showed good results with creative 

literature. However, it appeared to be a significant tool in working with special texts. As we worked with 

academic, authentic texts, they were beneficial for them. The activities they did forced them to make a 

research unintentionally on the one hand; on the other hand as they mentioned the texts were thought-

provoking and actual. Visual presentation of scientific texts helped them comprehend the academic 

vocabulary based on the context. In its turn, they were able to enlarge their academic vocabulary that might 

be applicable in the relevant speaking situation. 

 

CONCLUSION 

Assigning various reading activities proved to be a useful teaching approach in addressing and meeting the 



 

111 
 

different needs of learners. Usage of Active Reading strategies appeared to be a good learning experience for 

students. They were able to develop reading and researching skills through pre-reading activities, follow-up 

questions and different reading assignments. These reading strategies strengthen the students such 

researching skills as: questioning, defining the researchable and debatable topics, note-taking skills, text 

analysis, figuring out the key features in the diagrams and interpreting the data, developing creative and 

critical thinking skills. 

 

LIMITATIONS 

In spite of all positive results, there exist a few limitations. Completing all the steps of this method during 40 

minutes lesson was not enough. That‘s why we had to ask students to study the materials at home and 

complete the tasks, and then we checked them in the classroom. Another problem was the network 

connection during the online presentation; sometimes it took some minutes to switch on the computer. 

Limitations to the study is that within a diverse local context the results from this study cannot be 

generalized to other universities, as there may be immense differences such as socio-economic status and 

cultural demographics of students. Even though it was possible to develop research skills together with other 

exam skills as we did, after practicing we have come to conclusion that it would be fruitful to follow only 

one direction. 

 

RECOMMENDATIONS 

The choice of academic texts that are closely related to life, that take place in everyday life, that are relevant 

to the latest news, arose learners‘ interest, the desire to discuss and explore more. Therefore, the texts should 

be chosen taking into account the learners‘ age, interests and needs. 

Analysis of word choice in the academic texts in comparison with ordinary words used in everyday life, 

work, with synonymous expressions and creation of additional speaking tasks in different contexts which 

contribute to the formation and memorization of academic vocabulary should be performed; 

To make a small-scale research according to their own post reading questions, to exchange with their ideas in 

a group discussion and in this way to give an opportunity to gain extended deep knowledge; 

To do further research to identify its influence on academic attainment after the real exam. Teachers should 

have alternative strategies to bring out the students‘ ideas and involvement especially while working with 

low level students. 
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Abstract 

The ever-evolving technology while benefiting mankind also increases the problems faced by the 

environment. Recently, although there are many problems, one of the main problems faced by the 

environment is water pollution. Industries are the major source of water pollution. Textiles, food and printing 

industries mostly use dyes for finishing their products. The Prominent dye, methylene blue ,utilized by 

various industrial plants is a chemical compound. Industrial wastes containing methylene blue dyes impact 

the environment in a negative way. There are different methods including chemical, physical, biological and 

natural to remove the dye from water. Nowadays, semiconductor nanomaterials are extensively used in 

photocatalysis due to its cost effective, small band gap and environmental friendly nature. The combination 

of two or more nanomaterials can produce nanocomposites with superior physical and chemical properties 

leading to relatively higher performance in photocatalytic applications. In this work, CuO-NiO 

nanocomposites synthesized by modified combustion method were employed for the photocatalytic 

degradation studies of methylene blue under solar light irradiation. The characterizations of the prepared 

nanocomposites were carried out by the X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), 

Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and ultraviolet–visible (UV-Vis) spectroscopy. 

Photocatalytic degradation of methylene blue with the presence of CuO-NiO nanocomposites under the solar 

light were observed by analyzing absorption spectra of the dye solution containing CuO-NiO 

nanocomposites  at equal intervals of time. The percentage of photocatalytic degradation of methylene blue 

and rate constants of the reaction showed that CuO-NiO nanocomposite is a good photo catalyst with 

potential applications. 

Keywords: CuO-NiO nanocomposites, Methylene blue, Photocatalytic degradation 
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Abstract 

In this study, the optimal deposition conditions for the preparation of thin films of CCTS using the 

electrodeposition method are investigated. The central composite design is implemented to study the effect 

of each factor and also for optimization. The main factors considered are deposition potential, deposition 

time, annealing temperature, annealing time and pH. In the present study, thin films are analyzed and 

optimized in terms of band gap. For each experiment and for an optimal combination, the solar cell is 

fabricated. A new cell construction is introduced which can cover all light spectra. In addition, to achieve 

the specific optimal condition, the response surface methodology (RSM) is implemented. The optical 

properties are studied by UV-Visible spectroscopy. 

Keywords: Thin films ; Semiconductors; Electrodeposition; CCTS; experimental design; central composite 

design 
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Abstract 

Various anthropogenic activities have produced a rapid increase in the release of wastewater contaminated 

with heavy metal ions into the environment. Heavy metal ions can cause adverse and detrimental effects on 

environment even at low concentrations due to their toxicity and nonbiodegradable property. So affordable, 

reliable and effective methods for removal of heavy metals from aqueous media have to be developed. 

Among various remediation techniques, adsorption has emerged as a promising technology for the 

decontamination of water from a variety of pollutants owing to its experimental simplicity, low operational 

cost, lack of secondary pollution and simplicity of design. More recently iron minerals have been recognized 

as effective candidates to remove various heavy metals by adsorption. These magnetic materials offer the 

unique capability of them being easily separated from the treated aqueous medium by simply applying an 

external magnetic field. MgFe2O4 sample prepared by sol-gel method are characterized by XRD, SEM, and 

FTIR. Factors affecting the uptake of metal ions in aqueous solution such as adsorbent dose and initial ion 

concentration were investigated by batch adsorption studies and were optimized. Adsorption efficiency was 

found to increase with increase in adsorbent dose and decrease with increase in initial ion concentration of 

the solution. Adsorption capacity was observed to decrease with increase in adsorbent dose whereas it 

increased with increase in initial ion concentration. The MgFe2O4 nanoparticles are effectively used to 

remove Pb(II) and Zn(II) ions from aqueous solution.  

Keywords: Adsorption, Heavy metals, Adsorption efficiency, Adsorption capacity 
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Abstract 

In this work, a numerical study of stationary laminar mixed convection in a ventilated square cavity has been 

presented. The cavity is filled with different nanofluids and contains two gates (ports) to enter and exit the 

flow. The straight vertical wall is maintained at a warm temperature, while the other walls are considered 

adiabatic. The equations governing flow and heat transfer have been solved by the finite volume method 

using a second-order centered Upwind scheme. Numerical simulations are carried out in the case of pure 

water fluid, and mixtures of this basic fluid and nanoparticles (Ag and Cu), for a number of Ri varying from 

(0.04 to 4) and a volume fraction of the nanoparticles between (0% and 10%). The study presented in this 

work is devoted to a dynamic study in which the Grashof number is fixed at 104, and the Reynolds number is 

varied. The numerical results obtained show that the heat transfer increases with the increase in the volume 

fraction also that the enhancement of the product of entropy generation and heat transfer increases 

considerably with the increase in the Reynolds number. The most effective nanoparticles for increasing the 

heat exchange rate are Ag. The latter are characterized by a large local Nusselt number, that is to say a very 

good heat transfer compared to that of metallic Cu nanoparticles. 

Keywords:Heat transfer, nanofluid, mixed convection, cavity, Richardson number. 
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ÖZET 

Yemek kültürü, gastronominin önemli bir parçası olup o yörenin yaĢam koĢullarından, sosyodemokrafik 

özellikleri, tarihi ve coğrafyası hakkında bilgi vermektedir. Yörede yetiĢen bitkisel ve hayvansal gıdaların, 

yöreye ait tekniklerle hazırlanarak yemek haline getirilir. Her ne kadar yöresel yemeklere ilgi gün geçtikçe 

artsa da, bireylerin farklı piĢirme teknikleriyle sunulması ve yorumlanması dünyada giderek artan bir trend 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu trendlerin arasında moleküler gastronomi en popüler gastronomi 

konusudur. Moleküler gastronomi, yemek biliminin bir dalı olup, yemeğin fiziksel ve kimyasal 

dönüĢümlerini ve kimyasal reaksiyonlar serisini içermektedir. Moleküler gastronomi tekniklerinden en sık 

kullanılanı jelleĢme, küreleme ve köpürtme yöntemleridir. JelleĢme tekniğinde kullanılan maddeler dozuna 

göre sert, yumuĢak, elastik, kırılgan gibi birçok yapıya göre Ģekil almaktadır. Köpürtme tekniği, sıvı ya da 

katı besinlerin katkı maddeleri eklenerek, köpük makinesi ya da sifon uygulaması ile köpürtülme iĢlemine 

köpük tekniği denilmektedir. Küreleme tekniği, sıvı ya da püre haline getirilmiĢ gıdaların, sodyum aljinat ve 

kalsiyum klorür katkı maddeleri kullanılarak, sıvı besinin dıĢ yüzeyi kalın ya da ince zardan oluĢup, içerisine 

sıvı besin hapsedilir ve bu sayede istenilen Ģekiller de sunulabilir. OluĢturulan bu besinin ısırılması ile sıvının 

ağızda yayılması misafire eĢsiz bir lezzet deneyimi yaĢatmaktadır. Bu teknikler ile farklı görünümde, farklı 

içerikte ve farklı lezzette ürünler üretilebilmektedir. Bu çalıĢmada, ülkemizdeki sık tüketilen yöresel 

yemeklerin moleküler gastronomi teknikleri ile yeniden yorumlanabilme imkanları araĢtırılmıĢtır. Hingel Ġç 

Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi‘nde çeĢitli içeriklerle ve çeĢitli büyüklükte yapılan hamur iĢleri 

yemeklerindendir. Hıngel hamurunun jelleĢme tekniği ile transparan olarak hazırlanarak içi görünen bir 

hıngel yemeği sunulması ilgi çekici olabilir. Ya da baklava tatlısının yine jelleĢme tekniği ile transparan 

olarak hazırlanabilir. Çökertme kebabında ise yoğurt yerine yoğurt köpüğü kullanılması, çılbır yemeğinde 

yumurtanın, kürelenmiĢ portakal suyu olarak sunulması bu tekniklere örnek olarak verilebilir. Bu örnekler 

ıĢığında Türk mutfağında bir çok yemek moleküler gastronomi teknikleri ile yorumlanarak elde edilecek 

reçetelerin üst düzey restoranların menülerinde yer alması sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: moleküler gastronomi, yerel mutfak, Türk mutfağı, jelleĢme 
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ABSTRACT 

Cuisine culture is an important part of gastronomy and gives information about the living conditions, socio-

democratic characteristics, history and geography of that region. Vegetable and animal foods grown in the 

region are prepared with local techniques and turned into meals. Although the interest in local dishes is 

increasing day by day, the presentation and interpretation of individuals with different cooking techniques is 

an increasing trend in the world. Among these trends, molecular gastronomy is the most popular gastronomy 

subject. Molecular gastronomy is a branch of food science and includes the physical and chemical 

transformations of food and the series of chemical reactions. The most commonly used molecular 

gastronomy techniques are gelling, curing and foaming. The substances used in the gelling technique take 

shape according to many structures such as hard, soft, elastic, brittle, depending on the dose. Foaming 

technique, the foaming process of liquid or solid foods by adding additives, foaming machine or siphon 

application is called foaming technique. The curing technique is the use of sodium alginate and calcium 

chloride additives in liquid or mashed foods, the outer surface of the liquid food consists of a thick or thin 

membrane, the liquid food is trapped inside, and thus the desired shapes can be presented. With the bite of 

this created food, the spread of the liquid in the mouth gives the guest a unique taste experience. With these 

techniques, products with different appearance, different content and different taste can be produced. In this 

study, the possibilities of reinterpreting the frequently consumed local dishes in our country with molecular 

gastronomy techniques were investigated. Hıngel is a pastry dish made with various ingredients and in 

various sizes in the Central Anatolia and Eastern Anatolia Regions. It may be interesting to prepare the 

khingel dough transparently with the gelling technique and present a khingel dish with a visible inside. Or 

baklava dessert can be prepared transparently by gelling technique. Examples of these techniques are using 

yoghurt foam instead of yoghurt in Çökertme kebab, and serving the egg as spherical orange juice in the 

poached-pinch dish. In the light of these examples, many dishes in Turkish cuisine can be interpreted with 

molecular gastronomy techniques and the recipes to be obtained can be included in the menus of high-end 

restaurants. 

Keywords: molecular gastronomy, local dishes, Turkish cuisine, gelling 
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GĠRĠġ 

Ġnsanoğlu var olduğundan beri yeme-içme gereksinimi duymuĢtur. ilk zamanlarda beslenmek için avcılık ve 

toplayıcılık ile hayatlarını idame ettirmiĢlerdir. AteĢin keĢfine kadar insanlar avladıkları hayvanların etlerini 

çiğ tüketirken ateĢin keĢfedilmesiyle beraber avladıkları hayvanların etlerini piĢirerek tüketmeye 

baĢlamıĢlardır. Bunun yanı sıra kemiklerden mutfak araç gereçleri de yapılmaya baĢlanmıĢtır. Yemek 

kültürünün geliĢmesiyle birlikte metal kullanılarak araç gereçler yapmıĢlardır. Aynı zamanda yemek piĢirme 

yöntemlerini de geliĢtirmiĢlerdir. Yemek piĢirilmenin ilk baĢladığı yer Mezopotamya olduğu bilinmektedir. 

Bu yüzden Mezopotamya da yemek kültürü geliĢmiĢ ve daha sonraki zamanlarda Çin ve Anadolu mutfağı 

olarak ikiye ayrılmıĢtır.  (ÖZDEMĠR & DÜLGER ALTINER, 2019) 

Yeme-içme kültürü bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bunun nedeni insanların yaĢamıĢ oldukları 

coğrafi koĢullar, iklim, bitki örtüsü o bölgede yaĢayan çok uluslu yapı yemek kültürünü etkilemiĢtir. Her 

bölgenin bu nedenlerden dolayı farklı bir yemek kültürü vardır. Göç, savaĢ gibi unsurlar da farklı kültürlerin 

birbiriyle etkileĢimi sağlayarak yemek kültürünün de geliĢmesinde etkisi olmuĢtur. Bir ilde farklı milletlerin 

bir arada yaĢadığı görülmektedir. Mutfak kültüre baktığımız zaman birbirlerinden etkilendiği ve çesitli 

yemeklerin ortaya çıktığı görülmektedir.  

Bir ilin ya da bölgenin yol güzergahı üzerinde olması örneğin Sivas ipek yolu ve kral yolunun geçtiği 

konumda yer alması nedeniyle yemek kültürü oldukça çeĢitli ve zengindir. Ülkemiz coğrafi konum olarak 

incelendiği zaman ise doğu Anadolu bölgesinde daha çok kırmızı et tercih edilirken Akdeniz ve ege 

bölgelerinde ise daha çok sebze ve zeytinyağlı yemekler tercih edilmektedir. Bir bölgenin bitki örtüsü 

incelendiği zaman o bölgede yetiĢen yenilebilir otlar insanlar tarafından keĢfedilmiĢ ve yöresel yemeklerde 

kullanılan malzeme haline gelmiĢtir. Örneğin Sivas‘ta yöreselleĢen madımak otu Karadeniz bölgesine 

yöreselleĢen karalâhana gibi örnekler verilebilir.  

GeçmiĢte yapılan yemeklerin reçetelerinin bazıları günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Bu reçetelerle yapılan 

yemekler yöresel yemek olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde bazı yemeklerin hangi bölgeye ait olduğu 

konusunda anlaĢmazlıklar yaĢanmaktadır. Örneğin Çiğköfte için Adıyaman ve ġanlıurfa, Etli ekmek için 

Konya ve Sivas anlaĢmazlık yaĢanmıĢtır. Bu ürünleri kendilerine ait olduğunu belgelemek için her iki illerde 

coğrafi iĢaret için baĢvurularda bulunmuĢlardır. Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte insanlar yemek yemeği 

sadece fizyolojik bir ihtiyaç görmekten çıkarmıĢ farklı tekniklerle piĢirilmiĢ moleküler gastronomiye ilgi 

duymuĢlardır.Moleküler gastronomi bilim ve gastronomiyi bir araya getiren ‗‘piĢirme esnasında tüketilebilir 

gıdaların fizikokimyasal dönüĢümlerini  ve onların tüketiminin deki duyusal olayları inceleyen bilim dalı‘‘ 

olarak tanımlanmıĢtır.  (ÖZEL & DURLU ÖZKAYA, 2016). 

Moleküler gastronomi terimi ilk defa Oxfordlu Fizikçi Nicholas Kurti Tarafından 20. Yüzyılın sonlarında 

tanımlanmıĢtır. Bu bağlamda moleküler gastronominin tarihine baktığımızda çok da eski olmadığı 

görülmektedir. Nicholas Kurti ve Herve This‘in kimyayı restoran mutfakları ve evlerdeki mutfağa 

taĢınmasını sağlayarak moleküler mutfağın geliĢmesine büyük oranda katkı sağlamıĢlardır. Gıdanın kimya 

ile birlikte eĢ güdümlü bir Ģekilde ilerlemesi 19. Yüzyıl ‗ da baĢlamıĢtır.(SEZGĠ 2018) 

Moleküler gastronomide en yaygın olarak kullanılan jelleĢtirme, küreleme, köpürtme yöntemleri kullanılarak 

yerel yemeklerin bu yöntemlere uyarlanması günümüzde ve gelecekte yerel ürünleri farklı formlarda tatma 

imkanı sağlamaktadır. JelleĢtirme yönteminde hidrokolloidlerden faydalanılmıĢtır. JelleĢtirme yönteminde 

kullanılan maddelerin dozuna göre sert, yumuĢak, elastik, kırılgan gibi birçok yapıya göre Ģekil almaktadır. 

Aynı zamanda sıvı olan gıdaların katı bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Bu yöntemin en büyük 

özelliğinden biri de su tutma özelliğidir. (Aksoy ve Üner, 2016: 12; Arslan, 2011: 116; Kadağan, 2015: 14; 

Köksoy, 2003:11; Özel ve Durlu Özkaya, 2015:53; ġimsek, 2011: 117; Tayar ve Çıbık, 2013: 233). 

Bu çalıĢmada jelleĢtirme tekniği altında kullanılan katkı maddeleri 2 tür jelleĢtirme tekniği denenmiĢtir. 

Birinci türde yapılan denemede kullanılan katkı maddeleri soya lesitini,bitkisel gliserin, modifiye patates 

niĢastası ve soğuk su kullanılmıĢtır.Ġkinci tür denemede ise hayvansal jelatin bitkisel gliserin ve su 

kullanılmıĢtır. 
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Küreleme tekniğinde sıvı formda olan gıdaların küre Ģeklindeki küçük topların içerisine hapsetme tekniğidir. 

Bu toplar tüketilirken ısırıldığı zaman topun patlamasıyla birlikte ağızda enfes bir tat bırakmaktadır. Bu 

uygulamayla ilgili ilk çalıĢma El Bulli‘nin Kavun Havyarı, Mugaritz restoranın çilek patlağı ve Arzak 

restoranın çikolata Ģelalesi verilebilir (García-Segovia ve ark2014;Aduriz,2012. (CÖMERT & ÇAVUġ, 

2016). 

Herhangi bir ısı kullanılmadan küreleme tekniği ile hazırlanan ve inovatif bir gıda ürünü olan hassas 

kürelerdir. ġef Ferran Adriada vasıtasıyla bu teknik 21. Yüzyılın baĢlarında gastronomi dünyasına 

sunulmuĢtur.  Sodyum aljinat içeren bir sıvının kalsiyum banyosuna batırılması ya da kalsiyum içeren bir 

sıvının sodyum aljinat banyosuna batırılması olmak üzere iki farklı küreleme tekniği kullanılmaktadır. Ġlk 

kullanılan yöntemde lezzet daha iyi algılanılırken ikinci yöntemde ise ürün daha dayanıklı olmaktadır. ilk 

yöntemle yapılırsa küreleme tekniği ile hazırlanan gıdalar hızlı bir Ģekilde servis edilmelidir. ġayet küreler 

bekletilirse jelleĢmeye devam ederek katı bir hale dönüĢecektir. Moleküler gastronomide kalsiyum tuzları 

vasıtasıyla basit küreleme ve ters-küreleme tekniklerinde uygulanan ve kahverengi alg yosun hücre 

duvarlarından üretilen sodyum aljinat küreleme tekniğinin vazgeçilmez bir moleküldür(Gastromolekule, 

2018). 

KöpükleĢtirme tekniği çok kısa süreli bir iĢlem olmakla birlikte aroma, lezzet ve doyuruculuk özelliği 

bulunmamaktadır. Spuma ve karbondioksit kapsülü köpükleĢtirme tekniğinde kullanılan katkı maddeleridir. 

Açık beyaz tanecikler, toz formunda, kokusuz ve tatsız olan Spuma, geniĢ ve sert köpükler elde etmek için 

kullanılan bir katkı maddesidir.Karbondioksit kapsülü ise tüp içerisinde mevcut olan karbondioksit gazının 

sifona takılarak havanın sifonun içerisine püskürtülmesiyle ürünün köpüksü yapı kazanmasına yardımcı olan 

maddedir. Bu teknik yardımıyla köpüklü tatlılar, mezeler, tatlı ve ekĢi köpükler, çeĢitli köpüklü soslar ve 

kremsi çorbalar hazırlamak için kullanılmaktadır(Durlu-Özkaya ve ark., 2015). Hava kabarcıkları içerisine 

kıstırılmıĢ bir biçimde olan köpükler, ir sıvı içerisinde yağların veya yağ içerisinde sıvının hapsedilmesi 

yahut tutulması ile var olan bir emülsiyon benzeri üründür. Proteinler, su veya yağ gibi çeĢitli bileĢikler 

köpüğün yapısını etkilemektedir. Köpüğün yapısı, kabarcıkların büyüklüğü ve köpüğün içerisindeki sıvı 

miktarına göre belirlenir (Logsdon, 2018). (BATU, 2019). 

 

ARAġTIRMA VE BULGULAR 

Bu çalıĢmada yapılan araĢtırmaya göre yöresel yemeklerin modernize etme amacıyla moleküler gastronomi 

teknikleri jelleĢme, küreleme, köpürtme yöntemlerine uyarlanmasıdır. Bir hamurdan yapılan yöresel yemeği 

transparan (Ģeffaf) hamurla hazırlanabilmektedir. Örneğin baklavayı moleküler gastronomi teknikleriyle 

yorumlayacak olursak jelleĢme yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. iki tür jelleĢme tekniği ile transparan 

hamuru yapılabilmektedir. Birinci türde yapılan transparan hamurunda kullanılan katkı maddeleri soya 

lesitini, bitkisel gliserin, modifiye patates niĢastası ve soğuk su kullanılmıĢtır. Bu türde önemli husus 

transparan hamurunun esnek olması kolay Ģekil alabilmesi ve bunu sağlayan katkı maddesi gliserindir.Ġkinci 

türde  ise hayvansal jelatin bitkisel gliserin ve su kullanılabilir.Baklavanın içinde kullanılan ceviz ya da 

fıstığı toz haline getirerek ya da suyunu kullanarak moleküler gastronomi tekniklerinden küreleme 

yöntemiyle agar agar kalsiyum laktat ve sodyum arjinat katkı maddeleriyle hazırlanabilmektedir. 
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SONUÇ 

Bu yapılan araĢtırmaya göre moleküler gastronomi teknikleriyle günümüze kadar ulaĢan yöresel yemekler 

yorumlanabilmektedir. Günümüzde insanlar gıdaları tüketmeyi sadece hayatlarını idame ettirmek için değil 

farklı lezzet arayıĢı içerisindedirler. Bu bağlamda moleküler gastronominin geliĢmesi ve moleküler 

gastronomiye özgü teknikler kullanılması önem arz etmektedir Çoğu yerel ürün moleküler gastronomi 

teknikleriyle yorumlanabilmektedir. Bu doğrultuda moleküler gastronomiye gereken değerin verilmesi 

gerekmektedir. Moleküler gastronomi alanında uygulama yapacak Ģeflerin sayısı ülkemizde oldukça azdır. 

Bu nedenle moleküler gastronomi alanı altında eğitim merkezleri açılmalı insanlar bu konuda eğitilmelidir. 

Türkiye‘de eğitim veren lise yiyecek içecek bölümünde üniversite gastronomi ve mutfak sanatları 

bölümünün ders programlarının içerisine moleküler gastronomi uygulamalarına daha fazla yer verilmesi 

Türkiye‘nin gastronomi geliĢimi bakımından önem arz etmektedir. 

Bu çalıĢma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (CÜBAP) tarafından TRF-2022-002 

proje numarası ile desteklenmiĢtir.  
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ÖZET 

Engellilik zihinsel ve fiziksel olarak bireylerin yaĢadığı problemlerdir. Engelli bireyler genellikle 

yakınlarının desteği ile günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirmektedirler. Bu süreçte engellilere destek 

veren bireylere bakım verici, yaptığı iĢleme de bakım verme denilmektedir. Bakım yükü kavramı yapılan 

araĢtırmalar sonucunda ortaya çıkmıĢ olup engelli bireyin yakınlarının karĢılaĢtığı fiziksel, psikolojik, 

ekonomik sorunlarla iliĢkilidir. Bu sorunların artması bakım yükünü artırmaktadır. Bakım yükünü azaltmak 

için evde bakım hemĢirelerine çeĢitli görevler düĢmektedir. Bunlardan biri hasta ve ailesinin edindiği doğru 

olmayan bilgileri yıkmak, onların doğru bilgilerini desteklemek ve onlara yeni bilgiler sunmaktır. Bilgi 

eksikliği giderilmiĢ tedavi ve bakım konusunda gerekli desteği alan hasta yakınları kendini daha iyi 

hissetmektedir. Bakım yükünü kaldıran bireylerde genellikle öz bakım eksikliği, sosyal izolasyon gibi 

sorunlarda görülmektedir. HemĢireler bu tür durumlarda hasta bakımına yardımcı olacak diğer aile 

bireylerini devreye sokarak bakım vericinin yükünü azaltabilmektedir. Bu derlemenin amacı literatür 

doğrultusunda engelliye bakım verecek bireylere psikososyal yaklaĢım konusunda bilgi ve öneri sağlamaktır.   

Anahtar kelimeler: Engellilik, psikososyal yaklaĢım, bakım yükü 
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ABSTRACT 

Disability is mentally and physically problems with individuals. Disabled individuals usually perform daily 

life activities with the support of their relatives. In this process, individuals who support disabled people are 

called caregivers and their processing is also called caregiving. The concept of maintenance burden has 

emerged as a result of the researches and is associated with the physical, psychological and economic 

problems faced by the relatives of the disabled individual. ncreasing these problems increases the 

maintenance burden. Various tasks are given  various tasks to home care nurses to reduce maintenance 

burden. One of these is to eliminate the wrong information that the patient and her family have acquired, to 

support their correct information and to give them new information. Relatives of patients who receive the 

necessary support for the lack of knowledge and care for treatment and care feel better. It is generally seen in 

problems such as lack of self -care and social isolation in individuals who bearing the burden of care. In such 

cases, nurses can reduce the burden of the care donor by activating other family members to help patient 

care. The aim of this review is to provide information and suggestions to individuals who will give care to 

the disabled in line with the literature on the psychosocial approach. 

Keywords: disability, psychosocial approach, maintenance burden. 
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Engellilik tüm toplumlarda var olan bir problem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Engellilik bireylerin günlük 

yaĢam aktivitelerini yerine getirmelerini engelleyen bazen zihinsel, bazen de bedensel problemlerin 

görüldüğü bir durumdur. Bireyler engel durumlarına göre çoğunlukla sosyal yaĢamda dezavantajlı duruma 

düĢmektedir. (Öztabak,2017;Karadağ ve Mermer,2020). 

Engelli olmak, tüm insanlara uzak olmayan bir kavramdır. Ġnsanlar yaĢamlarının bir bölümünde akut veya 

kronik yaĢamlarını kısıtlayıcı problemlerle karĢılaĢmaktadırlar.  Ġnsanlar doğuĢtan olmasa bile yaĢamlarında 

her saniye engelli kalma riski ile karĢı karĢıyadır. Bu tür durumlarda bakım vericiler genellikle kadınlar 

olmaktadır. Bakım veren bireylerde görülen psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar bakım yükünü 

artırmaktadır. Bu nedenle evde bakım gereksinimi olan bireylere ve ailelere sadece tıbbi destek vermek 

yetmemekte onların psiko- sosyal ve ekonomik yönden de desteklenmesi gerekmektedir (Öztabak 

2017;Aygüler ve Ayalp,2018; Karadağ ve Mermer,2020). Bu derlemenin amacı literatür doğrultusunda 

engelliye bakım verecek bireylere psikososyal yaklaĢım konusunda bilgi ve öneri sağlamaktır.   

 

1.BAKIM VERME 

Canlıların yaĢamını devam ettirebilmesi ve geliĢebilmesi için bakıma ihtiyacı vardır. Her birey yaĢamının 

belirli bir döneminde bakım almaya ihtiyaç duymaktadır. Ġnsanlar biyo-psiko-sosyal varlıklar oldukları için 

bakım olmadan canlılıklarını sürdüremez, büyüyüp geliĢemez ve diğer canlılarla birlikte yaĢamlarını 

sürdüremezler. Bakım sözcüğünün dilimizde üç farklı tanımı vardır: ―bir Ģeyin iyi geliĢmesi, iyi bir durumda 

kalması için verilen emek; birinin beslenme, giyinme gibi ihtiyaçlarını sağlama iĢidir‖. Bakım verme iĢi 

bakım vericiyi psikolojik ve fiziksel yönden etkilemektedir (Dinç,2010; Pottie,2014) 

Bakım verici uzun süre bazen yıllar boyunca hasta ile birlikte yaĢayan, hastanın günlük yaĢam aktivitelerini 

yapabilmesi için yardımcı olan ve sağlık bakımı ile sıkı bir Ģekilde ilgilenen aile üyelerinden oluĢur. 

Toplumun yaĢlanması ile birlikte bakıma ihtiyacı olan, engelli birey oranı da artmaktadır 

(Walke,2018,Petrini at all,2019). 

Engelli bireylere bakım verilmesinin nedeni çoğu zaman sevgi ve yakınına karĢı vefa borcunu ödemek, 

bakım alan kiĢinin günlük yaĢam aktivitelerini gerçekleĢtirememesi, bazen maddi beklentiler, psikolojk 

yönden desteğe ihtiyaçlarının olması bazen de bakan kiĢinin bakım vermeyi iĢ olarak görüp profesyonel 

yaklaĢması ile ilgilidir. Tüm bu nedenlere bağlı bakım verilmesi, sürenin uzamasına bağlı olarak bireylerde 

bakım yükünü oluĢturmaktadır  (Amzel at all,2013; Hillman,2013; Balaban,2021). 

 

2.BAKIM YÜKÜ 

Bakım verme aĢamasındaki psiko-sosyal, ekonomik, fiziksel sorunlar, aile arasında yaĢanan sorunlar 

nedeniyle oluĢan stres kaynağını ifade etmek için araĢtırmacılar tarafından yük kavramı ortaya çıkmıĢtır. 

Hastaların bakımıyla uğraĢan bireylerin yaĢadığı tüm bu sıkıntılar ―hasta yakını yükü/bakım yükü‖ olarak 

adlandırılmaktadır (ArslantaĢ ve Adana, 2011; Durmaz,2011; Leurs ve diğerleri,2018) 

Bakım veren bireylerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluĢturmaktadır. Bunun nedeni toplumsal olarak özel 

alanlara kadın iĢi olarak bakılmasıdır. Bununla birlikte kadınların çocuklarına Ģefkatli davranmaları, güçlü 

iliĢkiler kurabilme kabiliyeti, erkeklere göre bakım yükünün altından daha kolay kalkabilmeleridir. Engelli 

bireye sahip ailelerde de bu durum eĢit bir Ģekilde paylaĢılmamaktadır, genelde bir kiĢi ana sorumluluğu 

almakta diğer bireyler ona yardımcı olmaktadır.  Eğer engelli birey bir çocuksa bakım veren kiĢi genellikle 

annedir. Bakım veren anne bakım yükü ile birlikte çevresindeki insanların engelli bireylere karĢı olan ön 

yargıları ile mücadele ederken daha fazla yük altına girmektedir  (Delambo at all. 2011; Koca,2021) 

3. BAKIM VEREN YÜKÜNÜ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

3.1. Bakım Verene Ait Faktörler 

Bakım verene ait problemler fiziksel problemler, psikolojik güçlükler, sosyal ve ekonomik güçlükler olarak 

da gruplandırılabilir: 
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3.1.1. Fiziksel Problemler: 

Bakım veren bireylerde kaslarda ağrı, yorgunluk, uyku düzensizliği ve buna bağlı geliĢen sağlık sorunları, 

kendi öz bakım gereksinimlerini karĢılayamama, iĢtahın artması veya azalmasına yönelik problemler, kronik 

baĢ ağrısı gibi sorunlardır (Balaban,2021; Lovell ve diğerleri,2021). 

 

3.1.2. Psikolojik Güçlükler: 

Bakım veren bireylerin yaĢadığı sağlık problemleri, bakım verdiği bireyi yalnız bırakıp sosyalleĢememesi, 

kendine zaman ayıramaması, iĢlevsel olmayan bireyi üzen düĢüncelerin varlığı  ―depresyon ve anksiyeteye‖ 

neden olmaktadır (Arkın,2017; Cheng,2019). 

 

3.1.3. Sosyal ve Ekonomik Güçlükler: 

Ailenin ekonomik sıkıntıları nedeni ile engelli bireyi rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinden yeterince 

faydalanamaması, bireylerin sosyal destek sistemlerinden haberdar olmaması, bireylerin sosyal hayatlarına 

devam edememesi, kendilerine dinlenmek için zaman ayıramaması, kendilerini yalnız hissetmelerine neden 

olmaktadır (Sivrikaya ve Tekinarslan,2013;Oba ve diğerleri,2021). 

 

3.2. Hastaya Ait Faktörler: 

Hastanın hastalığı ve tedavisi hakkındaki bilgi eksikliği, bakım verici ile iliĢkisi, alınan kararlara ve tedaviye 

bakım verilen kiĢinin katılmaması, maddi imkansızlık nedeni ile bakım verilen kiĢiye ait bir odanın 

olmaması, bakım alan kiĢinin sosyalleĢememesi ve bakım veren kiĢiden çok fazla beklentisinin olması 

hastaya ait faktörlerdendir (Hillman,2013; Kuzu,2018). 

 

4.BAKIM YÜKÜNÜ HAFĠFLETEN ETMENLER 

Bakım vericilerin ve bakım alan bireylerin hastanın hastalığı, diyeti, kullandığı ilaçları gibi konularda 

eğitilmesi, 

Hastanın rehabilitasyon, tıbbi tedavi, psiko- sosyal destek hizmetlerinden tam olarak faydalanması hastanın 

tedavi sürecine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. 

Ġnformal ve formal bakım verenlerin eĢ zamanlı olarak hasta ile ilgilenmesi bakım yükünü hafifletmektedir 

Bakım vericilerin ihtiyaçları belirlenerek zamanında müdahale edilmesi (Hillman,2013; Karaaslan,2019). 

 

5. BAKIM YÜKÜNÜ AZALTMADA HEMġĠRENĠN ROLÜ 

HemĢirelik çok eski zamanlara dayanan bir toplum hizmetidir. ―Bireylerin sağlığını korumak, rahatlığını 

sağlamak, hastaya bakımını sağlama ve hastaya güven  duygusunu yaĢatma arzusu ile ortaya çıkan bir sağlık 

profesyonelidir‖. HemĢireler hem sağlıklı bireylere hem de hasta bireylere karĢı bakım verme rolünü 

üstlenmektedir. HemĢireler bireylere karĢı psikolojik yönden fayda sağlamalı ve rehabilitasyon 

hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamalıdır (Karaaslan,2019; Clare,2020). 

HemĢirelerin sadece hasta bireylere değil sağlıklı bireylere de bakım verme görevleri vardır. HemĢireler 

engelli bireyin ailesine yönelik eğitimler vermeli, engelli bireyin genel bakımı konusunda aileyi 

desteklemeli, gerekirse psikologdan yardım alarak kriz yönetimi konusunda ailelerin bilgi eksikliği 

giderilmeli, stresle baĢ etme yöntemleri konusunda ailelere eğitimler verilmeli, ailelerin kendilerini ifade 

etmelerine fırsat verilmeli, yanlıĢ bilgileri düzeltmeli; doğru bilgilere yönelikte olumlu dönütler vermelidir. 
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Bununla birlikte hasta yakınları ile konuĢurken etkin iletiĢim tekniklerini kullanmalı ve sorunlarıyla baĢ 

etmelerine yardımcı olmalıdırlar (Girgin ve Balcı,2015; Çetin,2018; Kundakçı,2020). 

Bakım veren bireyin yaĢadığı en önemli sorunlardan biri de rol değiĢikliğine adapte olma sürecidir. Bu 

durumda hasta yakınının psikolojik yönden desteklenmesi için de eğitimler düzenlenmelidir. Bakım 

verenlerde genellikle ―depresyon, anksiyete, tükenmiĢlik hissi, umudunu yitirme, yorgunluk, fiziksel olarak 

çöküĢ, sosyal çevreden ayrıĢma ve ekonomik problemler görülmektedir. Bu durum bakım vericilerin yaĢam 

kalitelerini düĢürmektedir. Bakım vericilerin yaĢam kalitesinin azaldığı bir durumda bakım alan bireylerin iyi 

bir bakım alması da olanaksızdır. HemĢirelerin bakım vericilerin üzerindeki yükü azaltmak için gerekli 

planlamaları yaparak uygun giriĢimlerde bulunması gerekmektedir  (Gök Uğur, 2013; Karaaslan,2019; 

Kundakçı,2020). 

 

6. BAKIM VERECEK BĠREYLERE PSĠKOSOSYAL YAKLAġIM 

Evde hasta bakım hemĢiresinin yaptığı giriĢimlerle hastaların hastaneye yatıĢlarının, hastalık belirti ve 

bulgularının azaldığı; hastanın sosyalleĢtiği ve yaĢam kalitesinin artmasına neden olmaktadır. Hastanın iyilik 

hali ve yaĢam kalitesinin artması bakım vericileri de olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle bakım 

vericilere gerekli baĢ etme mekanizmalarını kullanmalarını sağlayıcı destekler verilmelidir (Durmaz,2011; 

Cheng,2019). 

Bakım vericilerin hastalarına en iyi Ģekilde bakmaları için kendi öz bakımlarını gerçekleĢtirmeleri, kendi 

yaĢam kalitelerini yükseltmeleri gerekmektedir. YaĢam kalitesi düĢük kendi bakımını yapamayan bireylerden 

hastalara karĢı iyi bir bakım beklemek imkansız hale gelmektedir. Bunun için evde hasta bakım hemĢiresi 

bakım vericilerin bakım yükü, depresyon, koruyucu sağlık hizmeti, sağlığı geliĢtirme çalıĢmaları, toplumsal 

davranıĢlarda iyileĢme ve yaĢam kalitesini artırmaya yönelik eğitimler düzenlemeli, bakım vericileri 

desteklemeli; anksiyete, üzüntü, kaygı, depresyon gibi durumlarda da hasta yakınlarının psikiyatri 

kliniklerinden yardım almasını sağlamalı, hasta yakınlarını psikosoyal yönden desteklemelidir (Gök Uğur, 

2013; Çetin, 2018; Karaaslan, 2019). 

Psikososyal yaklaĢımlar sonucunda bakım vericilerin ve hastaların olumlu yönden etkilendiği görülmektedir. 

Özellikle yapılan psikoeğitim programları ile birlikte hastaların ve yakınlarının tedaviye ve sürece uyum 

sağladığı, bakım vermede yaĢadığı sorunların ortadan kalktığı, stresle baĢ etme mekanizmalarını 

kullanabildikleri, hastaların kontrollerine kendi istekleri ile gittiği belirlenmiĢtir. Bakım veren hasta 

yakınlarının ara sıra kendilerine zaman ayırabilmesi evde bakım hemĢiresinin koordinasyonu ile hastanın 

diğer yakınlarının bakıma katılabilmesi bakım veren yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır 

(Özkan,2012;Kuzu,2018). 

AĢağıda bakım verenlere yönelik psikososyal yaklaĢımın sağladığı faydaları gösteren çalıĢma örneklerine yer 

verilmektedir. 

Smith Fawzi ve arkadaĢlarının (2010) yaptığı çalıĢmada aileleri merkeze alan yaklaĢımların olumlu sonuç 

verdiği, yaĢam kalitesini artırdığı, psikososyal ve fiziksel sağlık durumunu iyileĢtirebileceği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

 Fadıloğlu ve Uğur‘un (2012) bakım yükünü kaldıranlara yönelik yaptığı bir çalıĢmada eğitimin planlı bir 

Ģekilde yapılmasının bakım yükünü önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Kapucu ve AĢiret‘ in (2012) yaptığı çalıĢmada hemĢirelerin verdiği taburculuk eğitiminin(bakım için gerekli 

iĢ ve iĢlemler, hastaya günlük iĢlerini yaptırırken kolayca uygulayacağı yöntemler, ve birkaç basit sağlık 

uygulamaları) verilmesinin bakım veren üzerindeki yükü azaltacağı ve bakım verenin yaĢam kalitesini 

artırabileceği düĢüncesine ulaĢılmıĢtır. 

MuĢtu‘nun (2019) yaptığı çalıĢmada eğitim öncesi ve sonrası bakım veren hasta yakınlarındaki  ―Genel Öz 

Yeterlilik Ölçek‖ puan ortalaması arasında anlamlı sonuçlar çıkmıĢtır. Bakım vericilerde ―Genel Öz 

Yeterlilik Ölçek‖ puanı anlamlı olarak artmıĢtır. Aynı çalıĢmada eğitim öncesi ve sonrası ―Durumluk ve 

Sürekli Kaygı Ölçek‖ puan ortalamalarına bakılmıĢ puanlamada anlamlı fark ortaya çıkmıĢtır. Bakım 
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vericilerin eğitim sonrası ―Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçek‖ puan ortalamasının azaldığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Sabancıoğullarının (2020) yaptığı çalıĢmada cinsiyet durumu, eğitim düzeyi ve maddi durumun bakım 

yükünü etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢ, bakım vericilere verilen eğitimlerin düzenli ev ziyaretleri ile yapılan 

takiplerin sürekliliğinin sağlanması, maddi destek sağlanması için sosyal hizmet kuruluĢları ile iĢ birliği 

yapılmasını önermektedir. 

 

7. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bakım yükü hasta yakınlarını olumsuz etkilemektedir. Evde bakım hemĢiresinin görevi sadece hasta bireyleri 

değil, aynı zamanda sağlıklı bireylere de destek ve bakım sağlamaktır. Bakım verici rolünü üstlenen 

bireylerin engelli bireye iyi bir bakım vermesi öncelikle kendi öz bakım gereksinimlerini karĢılamaktan, 

psikososyal gereksinimlerini karĢılamaktan geçer. Bu yüzden bakım alan bireylerin en iyi Ģekilde bakım 

almalarını sağlamak için evde bakım hemĢirelerin en önemli görevi bakım yükünü azaltacak giriĢimlerde 

bulunmaktır. Bunun için hemĢire ev ziyaretleri veya tele hemĢirelik uygulaması ile engelli yakınlarının 

eğitim gereksinimini belirleyip o konuda eğitim vermelidir, evde nöbetleĢe bakım sistemini koordine 

etmelidir. Bakım yükünü taĢıyan bireylerin refah düzeyi yükseldiğinde bakım alıcılarına daha iyi bakım 

sağlamaktadırlar. HemĢireler bakım vericilere bu konuda farkındalık sağlamalıdır. Evde bakım hemĢiresi 

sadece hastanın tedavisi ile ilgilenmemeli, hasta yakınlarına psikososyal yaklaĢımlarda da bulunmalı, gerekli 

gördüğünde engelli yakınlarını psikiyatri doktoruna veya psikoloğa yönlendirmeli, bakım vericilerin ihtiyacı 

olan bilgi gereksinimlerini karĢılamalı, bakım vericilere rehber olarak ve bakımı koordine ederek bakım 

yükünü azaltmalıdır. 
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Özet 

Doğumdan ölüme kadar olan süreçte, büyüme, geliĢme gibi fizyolojik faaliyetlerin sürdürülmesi için elzem 

bir ihtiyaç olan beslenme, her canlının olduğu gibi insanın da en temel unsurlarından biridir. Beslenme 

fizyolojik, psikolojik, ekonomik, sosyokültürel olarak birçok etmenden doğal olarak etkilenen yaĢamsal bir 

olaydır. Beslenmeye fizyolojik yaklaĢım her ne kadar biyolojik önemi açıklasa da, tamamen yeterli değildir. 

DüĢünebilen, çevresinden ve duygularından etkilenen bir varlık olan insanla birlikte baĢlayan beslenme 

ihtiyacı, yine insanın ve insanlığın geliĢmesiyle birlikte çeĢitli anlamlar kazanmıĢtır. Ġlk baĢlarda hayatı 

sürdürmenin temel gerekliliklerinden olan beslenme zamanla kültürden etkilenerek ve kültürü etkileyerek 

yaĢamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiĢtir. Beslenme; yemek yeme, yiyeceklerin ve içeceklerin 

üretilmesi, iĢlenmesi, hazırlanması ve tüketilmesi aĢamalarını kapsar. Her aĢamasında insanın yer aldığı bu 

aĢamalar dolayısıyla kültürden etkilenerek insanların ve toplumların yeme pratiklerini oluĢturur. Beslenmeye 

sosyokültürel faktörlerin etkisi beslenme kadar eski olsa da, bu konunun sosyoloji içerisinde incelenmesi 20. 

yüzyıl gibi yakın bir zaman diliminde baĢlamıĢtır. Sağlığın sosyalleĢmesiyle ön plana çıkan beslenme; 

yemek sosyolojisi, sosyolojik beden algısı, besinin küreselleĢmesi gibi yeni araĢtırma konularının ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur. KüreselleĢme; bilginin, materyallerin, sermayenin, insanın uluslararası 

hareketliliğini tarif eden çok yönlü bir olgudur. KüreselleĢmeyle birlikte mesafelerin önemi azalmıĢ, 

kültürler arası etkileĢim artmıĢtır. UlaĢım, iletiĢim ve pazarlama imkanlarının artmasıyla gıda da 

küreselleĢmiĢ, alıĢkanlıklar ve akımların evrensel hale gelmesi ile toplumların yerel beslenme kültürleri 

giderek yozlaĢmıĢtır. Gıdaya ulaĢmanın kolaylaĢması geliĢmiĢ toplumlarda bir bakıma gıdaya verilen önemi 

ve ayrılan zamanı azaltmıĢ, toplumlar hızla tüketim toplumu haline gelmiĢtir. Hızlı ve pratik tüketimin 

yaĢamın her alanında öne çıkmasıyla yemek kültürü de değiĢmiĢ, önceleri günün uzun saatlerini alan 

beslenme, günümüzde kısa süre içerisinde geçiĢtirilen bir ihtiyaç halini almıĢtır. Fast-food adı verilen bu 

beslenme düzeni beraberinde sağlık sorunlarını ve kültürel tartıĢmaları da gündeme getirmiĢtir. Bu 

tartıĢmaların sonucunda Ġtalya‘da baĢlayan ve fast-food kültürüne karĢı olarak geliĢen Slow Food akımı geniĢ 

yankı uyandırmıĢtır. Bu çalıĢmada küreselleĢmenin beslenmeye etkisi sosyolojik bir bakıĢ açısıyla 

değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: beslenme sosyolojisi, küreselleĢme, fast-food, Slow Food 
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Abstract 

Nutrition, which is an essential need for the continuation of physiological activities such as growth and 

development in the process from birth to death, is one of the most basic elements of human beings as well as 

every living creature. Nutrition is a vital event that is naturally affected by many physiological, 

psychological, economic and sociocultural factors. Although the physiological approach to nutrition explains 

its biological importance, it is not completely sufficient. The need for nutrition, which started with the human 

being, who can think and is affected by his environment and emotions, has gained various meanings with the 

development of man and humanity. Nutrition, which was one of the basic requirements of sustaining life in 

the beginning, has become an inseparable part of life by being influenced by and affecting the culture over 

time. Nutrition; includes eating, the production, processing, preparation and consumption of food and 

beverages. These stages, in which people are involved at every stage, are therefore influenced by the culture 

and form the eating practices of people and societies. Although the effect of sociocultural factors on nutrition 

is as old as nutrition, the study of this subject in sociology started as recently as the 20th century. Nutrition 

that stands out with the socialization of health; has led to the emergence of new research topics such as the 

sociology of food, sociological body perception, and the globalization of food. Globalization; It is a 

multifaceted phenomenon that describes the international mobility of knowledge, materials, capital and 

people. With globalization, the importance of distances has decreased and intercultural interaction has 

increased. With the increase in transportation, communication and marketing opportunities, food has also 

become global, and with the universalization of habits and trends, the local nutrition cultures of societies 

have gradually deteriorated. Ease of access to food has reduced the importance and time allocated to food in 

developed societies, and societies have quickly become consumer societies. With fast and practical 

consumption coming to the fore in every aspect of life, the food culture has also changed, and nutrition, 

which used to take long hours of the day, has become a need that is passed over in a short time today. The 

diet which called fast food, has brought health problems and cultural discussions to the agenda. As a result of 

these discussions, the Slow Food movement, which started in Italy and developed against the fast-food 

culture, had wide repercussions. In this study, the effect of globalization on nutrition has been evaluated from 

a sociological perspective. 

Keywords: sociology of nutrition, globalization, fast-food, Slow Food 
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Özet 

Obezite, vücut yağ miktarının sağlığı bozacak Ģekilde aĢırı ya da anormal birikmesi olarak tanımlamaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Obezite 

sıklığındaki bu artıĢ obeziteye bağlı kronik hastalıkların görülme sıklığını da artırmaktadır. Obezite, 

kadınlarda erkeklerden, kentsel alanlarda yaĢayanlar kırsal alanlardan yaĢayanlara göre ve yaĢ ilerledikçe 

artar. Obezitenin geliĢmesinde birçok faktör etkilidir. Dünya Sağlık Örgüt (DSÖ)‘ü obezite tanımı için 

kilogram cinsinden ağırlığının metre cinsinden boyun karesine oranı ile vücuttaki yağ miktarının 

hesaplanması olarak bilinen Beden Kitle Ġndeks (BKĠ)‘inin kullanılmasını önermektedir. DSÖ‘ne göre, 

BKĠ≥30 kg/m2 olanlar obez kiĢiler olarak, BKĠ‘si 30-34.9 kg/m2 olanlar I. Derece obez, BKĠ‘si 32-39.9 

kg/m2 olanlar II. Derece obez, BKĠ≥40 kg/m2 olanlar III derece obez veya MORBĠD OBEZ olarak 

değerlendirilmektedir. Obezite, multidisipliner bir tedaviyi gerektirmektedir. Bu tedaviler arasında medikal 

ve cerrahi olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Medikal tedavi olarak diyet-davranıĢ değiĢikliği, düzenli 

fiziksel aktivite, ilaçlar ve hormonlar kullanılmaktadır. Bariatrik cerrahi kalıcı olarak kilo vermesini 

sağlamakta ve obezite ile birlikte meydana gelen kalp damar hastalığı, inme, hipertansiyon, kanser, diyabet, 

osteoartrit, safra kesesi hastalıkları, reflü, uyku apnesi, solunum yetmezliği gibi hastalıkların iyileĢmesinde 

rol oynamaktadır. Obez bireylerde hipertansiyon, DM, osteoartrit gibi eĢlik eden kronik hastalık nedeniyle 

hasta bakımı önem kazanmaktadır. Bu nedenle hastaların bakımında özel hemĢirelik uygulamaları yer 

almaktadır. Bariatrik cerrahinin olumlu sonuç verebilmesi içinde multidisipliner ekip çalıĢması gerekmekte 

olup, hemĢirelik bakımı oldukça önemli bir yer teĢkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite Tedavi Yöntemleri, Obezite Hastasında HemĢirelik Bakımı. 
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Abstract 

Obesity is defined as excessive or abnormal accumulation of body fat in a way that impairs health. It is an 

increasing problem in our country as well as in developed countries. This increase in the prevalence of 

obesity also increases the incidence of obesity-related chronic diseases. Obesity increases in women 

compared to men, those living in urban areas compared to those living in rural areas, and with increasing 

age. Many factors are effective in the development of obesity. The World Health Organization (WHO) 

recommends using the Body Mass Index (BMI), known as the ratio of weight in kilograms to the square of 

height in meters, and the amount of fat in the body for the definition of obesity. According to WHO, those 

with BMI ≥30 kg/m2 are obese, those with BMI of 30-34.9 kg/m2 are Grade I obese, those with BMI of 32-

39.9 kg/m2 are II. Degree obese, BMI ≥40 kg/m2 are considered as grade III obese or MORBID OBES. 

Obesity requires a multidisciplinary treatment. Among these treatments, two methods, medical and surgical, 

are used. Diet-behavior modification, regular physical activity, drugs and hormones are used as medical 

treatment. Bariatric surgery provides permanent weight loss and plays a role in the recovery of diseases such 

as cardiovascular disease, stroke, hypertension, cancer, diabetes, osteoarthritis, gallbladder diseases, reflux, 

sleep apnea, respiratory failure that occur together with obesity. Patient care gains importance in obese 

individuals due to concomitant chronic diseases such as hypertension, DM, and osteoarthritis. For this 

reason, special nursing practices are included in the care of patients. In order for bariatric surgery to yield 

positive results, multidisciplinary teamwork is required, and nursing care has a very important place. 

Keywords: Obesity, Obesity Treatment Methods, Nursing Care in the Obesity Patient.  
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OBESITY SURGERY AND NURSING CARE 

Obesity is defined as excessive or abnormal accumulation of body fat in a way that impairs health. It is an 

increasing problem in our country as well as in developed countries. This increase in obesity also increases 

the incidence of obesity-related chronic diseases (Aygin and Açıl, 2015).  Obesity increases in women 

compared to men, in urban areas than in rural areas, and with increasing age. Many factors are effective in 

the development of obesity. Table 1 shows these factors (KoçaĢlı & Öztekin, 2010). 

 

Table 1. Causes of obesity 

Obesity Causes 

 

Endocrine Disorders Cushing's syndrome Hypothyroidism  

Neurological Factors Tumors in the appetite 

center 

  

Genetic Factors Obese parents   

Psychological Factors Stress Anxiety Depression 

Environmental Factors Easily accessible 

lifestyle 

High energy food 

intake 

 

Behavioral Factors Overeating Malnutrition Smoking and alcohol use 

Drugs that cause 

obesity 

Antipsychotics Antidepressants  

 

The World Health Organization (WHO) recommends the use of Body Mass Index (BMI), known as the ratio 

of weight in kilograms to the square of height in meters, and the calculation of the amount of fat in the body 

for the definition of obesity. According to WHO, those with BMI ≥30 kg/m2 are obese, those with BMI of 

30-34.9 kg/m2 are Class I obese, those with BMI of 32-39.9 kg/m2 are II. Degree obese, BMI≥40 kg/m2 are 

considered as III degree obesity or MORBID OBES (Usta and Çavdar, 2013, Aydın and Bulut, 2014).  

The formulated form of BMI is shown in figure 1. 

 

Figüre.1 

 

In addition, WHO can be calculated by looking at the ratio of waist circumference to hip circumference. If it 

is more than 0.85 in women and more than 1 in men, it is considered as obesity. (Aygin and Açıl, 2015). 
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Treatment of Obesity 

Obesity requires a multidisciplinary treatment. Among these treatments, two methods, medical and surgical, 

are used. Diet-behavior modification, regular physical activity, drugs and hormones are used as medical 

treatment. With medical treatment, they can lose 8-10% of their body weight in the beginning, but they can 

regain the weight they lost after a short time. Obesity surgery is now referred to as bariatric surgery. The 

term bariatric was coined in 1965 from the Greek word ―baro‖ (weight) with the suffix –iatrics (a branch of 

medicine) (Erdem NZ, 2017). Bariatric surgery provides permanent weight loss and plays a role in the 

recovery of diseases such as cardiovascular disease, stroke, hypertension, cancer, diabetes, osteoarthritis, 

gallbladder diseases, reflux, sleep apnea, respiratory failure that occur together with obesity. The following 

criteria should be considered in order to perform bariatric surgery. 

Being between the ages of 18-50, 

Obesity has been present for at least 5 years 

Absence of hormonal diseases, 

Inability to lose weight for at least one year despite medication and diet therapy, 

Not addicted to alcohol and drugs, 

The patient should understand the method to be applied and be in a position to adapt after the surgery, 

The risk of surgery is at an acceptable level (Dolgun and Yavuz, 2010). 

 

Obesity surgery can be grouped into three groups: Restrictive Interventions where calorie intake is limited by 

reducing the gastric reservoir, Malabsorptive Interventions where the length of the small intestine is reduced, 

and Both Restrictive and Malabsorptive Interventions. 

Restrictive Interventions; 

Adjustable Gastric Banding (AGB) 

Vertical Banding Gastroplasty (VBG) 

Vertical Sleeve Gastrectomy (VSG) 

Malabsorptive Interventions; 

Biliopancreatic diversion (BPD) with or without a duedonel switch 

Both Restrictive and Malabsorptive Interventions; 

Roux-en-Y gastric band (RYGB) (Usta and Çavdar, 2013, Aydın and Bulut, 2014). 

 

Restrictive Interventions; 

Adjustable Gastric Banding (AGB); involves placing an adjustable silicone band around the upper part of 

the stomach. The food first passes into the small bag for digestion. The digested food then passes through the 

small stoma to the lower stomach and the rest of the gastrointestinal tract. Food intake is limited by the small 

bag capacity and emptying of food into the lower stomach is also delayed due to the small stomata size. 

During surgery, the tape is also connected via tubing to a port placed under the patient's skin. To check the 

tightness of the tape, it can be adjusted by dripping liquid into the port or by looking at the incoming liquid. 

It is usually placed laparoscopically. Patients usually go home after a few hours of surgery (Mcgraw and 

Wool, 2015) (Figure 3). 
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Figure 2. Adjustable Gastric Banding (AGB) 

 

Vertical Banding Gastroplasty (VBG); sometimes referred to as "abdominal stapling". The surgeon first 

makes a small hole in the stomach a few inches below the esophagus. He then inserts a series of staples 

through the hole into the esophagus to cut off a small portion of the upper stomach and form a small pouch. 

This pouch is then fixed distally with the prosthetic tape. This mechanism slows digestion by allowing 

smaller-than-normal amounts of food into the rest of the gastrointestinal tract. Both the reduction in gastric 

capacity and delayed emptying give the patient a feeling of early satiety. Mortality rates and major 

complications are low (Gagnon and Karwachi, 2012) (Figure 3). 

 

Figure 3. Vertical Banding Gastroplasty (VBG) 

 

Vertical Gastric Sleeve (VSG); This surgical intervention, which is performed by removing only 80-90% of 

the stomach leaving a gastric "sheath", restricts the entry of nutrients and slows down digestion and 

absorption. It is an irreversible surgical intervention. Even when applied laparoscopically, it has a lower risk 

of mortality and major complications compared to BPD-DS. Moreover, VSG has been shown to significantly 

improve hypertension and diabetes (Neil, 2013) (Fig. 4). 

 

Malabsorptive Interventions; 

Biliopancreatic diversion (BPD) with or without a duedonel switch; BPD-DS is generally considered for 

patients with severe obesity. This irreversible surgical intervention involves removing 65% to 70% of the 

stomach leaving the pyloric valve intact. The remainder of the stomach is then attached to the proximal part 

of the ileum. It both restricts the intake of nutrients and slows down digestion and absorption; because 

digestive enzymes do not mix with food until it reaches the distal ileum. Significant reductions in BPD-DS 

excess body weight and severity of accompanying diseases were observed (Gagnon and Karwachi, 2012) 

(Figure 5). 
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Figure 4. Vertical Gastric Sleeve (VSG)                        Figure 5. Biliopancreatic diversion (BPD) with or 

without a duedonel switch 

 

Both Restrictive and Malabsorptive Interventions; 

Roux-en-Y gastric band (RYGB); often referred to as gastric bypass. It is the most common surgical 

procedure. It accounts for 71% to 81% of all bariatric surgeries in the USA. It was first implemented in the 

form of an open RYGB. The first laparoscopic RYGB was introduced in the early 1990s. This irreversible 

surgery involves gluing directly into the small intestine using a small gastric sleeve and a Y-shaped 

extension of the small intestine; Most of the stomach and duodenum are bypassed. Therefore, it acts by both 

restricting the intake of nutrients and slowing their digestion and absorption. Although usually performed 

laparoscopically, open RYGB is still used. As in patients with adhesions from previous abdominal surgeries, 

RYGB has been found to have less perioperative risks than other interventions (Gagnon and Karwachi, 2012; 

Mcgraw and Wool, 2015) (Figure 6). 

 

Figure 6. Roux-en-Y gastric band (RYGB) 

 

PERIOPERATIVE CARE IN OBESITY SURGERY 

Patient care gains importance in obese individuals due to concomitant chronic diseases such as hypertension, 

DM, and osteoarthritis. For this reason, special nursing practices are included in the care of patients. In order 

for bariatric surgery to yield positive results, multidisciplinary teamwork is required (KoçaĢlı & Öztekin, 

2010; Aydın & Bulut, 2014). 

 

PRE-SURGERY CARE 

Interviews and anamnesis to be made during the admission of the patient admitted to the clinic for bariatric 

surgery gain a special importance. The goals of preoperative evaluation of the patient are stated below. 
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To determine whether the patient is a suitable candidate for surgical treatment, 

To identify and reduce the factors that increase surgical risks, 

Identifying and correcting possible obstacles to successful weight loss in the postoperative period (Aydın and 

Bulut, 2014). 

In the first admission of the obese patient to the clinic, it should be without prejudice, empathy should be 

tried, attention should be paid to confidentiality, and the patient should feel himself in a safe environment, 

thus enabling easy communication (Usta & Çavdar, 2013).  

In addition to the preoperative care applied according to the ERAS protocol in bariatric surgery; 

Patient Room; A special room is required for the patient. Trapeze etc. on the bed that facilitates the position 

and movement of the patient. A bar can be placed. A wide bed should be provided. The room should have a 

blood device with a large cuff, a wheelchair that can be carried with sufficiently wide arms, and a wide 

surgical gown. A person may be required to assist the patient in activities such as turning in bed, bathing and 

ambulation. The patient should not be left alone. 

Leather Preparation; It is important because there are many skin folds. One of the most common 

complications after surgery is wound infection. Preoperative skin preparation comes to the fore as there are 

many loose skin folds, especially in the abdominal area. Therefore, it should be emphasized that it is 

necessary to take a general shower, especially to clean the abdominal area. The skin should be evaluated for 

redness, itching, rash and skin integrity. In particular, skin folds should be controlled and should not be moist 

(Aydın and Bulut, 2014). 

The respiratory system; In obese patients, extra adipose tissue in the chest and abdominal areas can press on 

the diaphragmatic, thoracic and abdominal structures. For this reason, patients breathe superficially and 

rapidly. Thus, less oxygen is transported to the lungs, and as a result, polycythemia, pulmonary hypertension 

and hypoxia can be seen (Aydın and Bulut, 2014). Nurse to prevent pulmonary complications after surgery; 

positioning, turning, deep breathing-coughing exercises, and the use of spirometry. In addition, if the patient 

uses a CPAP device for sleep apnea and will continue to use it in the hospital, he should make the 

arrangements (Aydın and Bulut, 2014; Aygin and Açıl, 2015). 

Urinary System; Urinary tract infection can be seen due to the external pressure of the urinary tract as a 

result of excessive pubic lubrication in the patient and the lack of adequate hygienic conditions. Urine culture 

should be taken from the patient and antibiotics should be started according to the result (Aydın and Bulut, 

2014). 

Cardiovascular System; Diseases in the cardiovascular system caused by excessive obesity can cause death. 

For this reason, cardiological examinations should be performed, if necessary, the patient should be 

monitored and vital signs should be taken. If the patient has edema, pressure points should be checked 

(Aydın and Bulut, 2014). 

Digestive system; These patients often have complaints about the digestive system. Gastritis, 

esophagogastritis reflux, gall bladder complaints, constipation are common. It should be ensured that tests to 

evaluate the digestive system, such as liver function tests, are performed (Aydın and Bulut, 2014). 

Endocrine System; Glucose tolerance test, fasting blood sugar, cortisol levels should be checked. In 

addition, the patient should be evaluated in terms of insulin resistance and hyperinsulinism (Dolgun and 

Yavuz, 2010). 

Patient Education; The reasons for surgical treatment should be explained to the obese patient. In addition, 

patient education should include the following items. 

Success and failure rates of different surgical procedures, 

Expected weight loss after surgery 

Bariatric surgery is a tool to change eating behavior, 
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Postoperative weight loss and quality of life, 

Regulation of energy pattern depending on weight loss, 

Late complications, 

Nutritional monitoring. 

Information should be given about the appearance of the surgical incision (Dolgun and Yavuz, 2010). 

Nutrition; Collaborate with a dietitian. If possible, it should be started at least 3 months before surgical 

intervention planning. It should be in the direction of changing the dietary habits of the patient and putting it 

into action. Nutrition is also important in terms of understanding the restrictive diet completely in the post-

operative period and creating positive results in the healing process and in the future life (Usta and Çavdar, 

2013). 

After completing the "Before Leaving the Clinic" stage of the Patient Safe Surgery Checklist, the patient 

should be delivered to the operating room with the nurse and staff. 

 

OPERATIONAL MAINTENANCE 

Ensuring the safety of the patient and preventing the injuries of the caregivers are among the primary care 

goals. In obese patients, a third nurse may be needed in addition to a sterile and circulating nurse, due to the 

fact that the skin folds due to the excess fat tissue, the skin cleaning is difficult due to the irregular abdomen 

shape and the difficult insertion of the urinary catheters due to the sagging adipose tissue (Usta and Çavdar, 

2013). 

In the guidelines for obesity surgery prepared by the Association of Perioperative Nurses (AORN) and the 

American Association of Nurse Anesthetists (AANA); recommends that the patient be placed in the ―reverse 

trendelenburg‖ position in order to ensure comfortable intubation of the patient during the operation and to 

prevent the excess fat tissue in the abdomen from causing restrictions in the operation area (Figure 8). In 

addition, a foot board should be used to prevent the patient from slipping, and stabilizer ties should be used 

to maintain the position. It should not be forgotten that the materials used to fix the position may cause tissue 

and nerve injury, and care should be taken in terms of pressure sores. After the surgical procedure is 

completed, more personnel are needed to prevent falls while the patient is taken from the table to the 

stretcher and from the stretcher to the post-anesthesia care unit (Usta and Çavdar, 2013). 

If there is no suitable operating table for obese patients in the operating room, two operating tables should be 

combined into a single table. 

 

Figure 7. Reverse Trendelenburg Position 
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CARE IN THE POST-ANESTHESIA CARE UNIT (PACU) 

Obese patients are admitted to the PACU after leaving the operating room. Those with concomitant problems 

such as sleep apnea, severe asthma, and congestive heart failure may stay in the intensive care unit for 

several days for cardiopulmonary monitoring. The duration of the patient's stay in the PACU depends on the 

health history of the patients in the perioperative period, the surgical intervention, It can be determined 

depending on the response to anesthesia and other drugs (Dolgun and Yavuz, 2010). 

The patient is taken from the operating room to the PACU, accompanied by an anesthesiologist and a doctor 

from the surgical team. The patient should be monitored at the bedside. Existing drains and catheters should 

be checked and delivered. In order to protect the patient from hypothermia, the patient should be warmed by 

using heating equipment (such as a heating bed, hot air cover) (Altınel and Akıncı, 2010). The nurse in 

PACU should perform the following follow-ups and treatments: 

• Frequency of monitoring vital signs (pulse, respiration, blood pressure, oxygen saturation, body 

temperature): How often these follow-ups should be done depends on the patient's condition and the 

surgical intervention performed. Since the patient is monitored, vital signs are checked and recorded every 

15 minutes. If the patient's condition is critical, this frequency can be further reduced (Altınel & Akıncı, 

2010). 

• Frequency of follow-up of laboratory values: Blood count, kidney and liver function tests should be run 

and checked at frequent intervals, taking into account the type and duration of the surgical intervention, the 

amount of intraoperative bleeding, and the patient's kidney functions (Altınel and Akıncı, 2010). 

• Regulation of fluid and blood products intake: It is regulated depending on the type of surgery, the 

patient's condition, and the amount of intraoperative bleeding. If the patient's hemoglobin level is monitored 

and a decrease from its normal value is detected, erythrocyte suspension or whole blood should be replaced 

(Altınel and Akıncı, 2010). 

• Frequency of follow-up of the fluids taken by the patient: If the patient has a urethral catheter in the 

urine output follow-up, it is easy to follow and the urine output between 50-100 cc/hour is considered 

optimal. In addition, if any, the amount and content of fluid (such as serum/blood) coming from the drainage 

catheter should be followed (Altınel and Akıncı, 2010). 

• Performing postoperative pain management: Although laparoscopic surgery is less painful than open 

surgery, it is not a completely painless procedure. Visceral pain and shoulder pain are more common in these 

patients. This is due to CO2 given to the abdominal cavity, increased intra-abdominal pressure, stretching of 

the peritoneum, stretching of the muscle fibers to the diaphragm, resulting in shoulder pain. In addition, the 

temperature and type of insufflated gas, the presence of intra-abdominal residual gas, abdominal distention, 

peritoneal irritation are the conditions related to the occurrence of pain (Acar and Aygin, 2016). Effective 

pain management is required for these patients. If a patient-controlled analgesia device is available, it can be 

controlled using opioid analgesics. Apart from this, non-steroidal analgesics and anti-inflammatory drugs can 

be used (Altınel and Akıncı, 2010). 

• Postoperative thromboembolism prophylaxis and regulation of treatment: Thromboembolism 

prophylaxis, which starts preoperatively and continues intraoperatively, should be continued in the early 

postoperative period. It should also be continued prophylactically by using low molecular weight heparin 

preparations (Altınel and Akıncı, 2010). 

• Continuation of prophylactic antibiotic therapy: In standard care, it is performed with a single dose of 

antibiotic as soon as possible to the surgery. However, the necessity and duration of prophylaxis is 

determined and applied according to the surgical intervention (Altınel and Akıncı, 2010). 

• Regulation of treatment of chronic diseases: Treatment specific to the existing disease is arranged in the 

patient and if necessary, consultation is requested and treatment is reviewed (Altınel and Akıncı, 2010).  

As a result of the above-mentioned follow-ups, the patient's file and observation form of the procedures 

performed in the PACU should be sent to the clinic if the effect of anesthesia has passed, his vital signs are 
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stable, there is no excessive drainage from any part of his body, the patient is conscious and his urine is at 

least 30 cc per hour. and delivered to the clinic (Erdil and ÖzbaĢ, 2016). 

 

POST-OPERATIVE CARE 

Patients undergoing bariatric surgery differ in the care of patients undergoing other abdominal surgery due to 

some characteristics. When the patient comes to the clinic from PACU, airway patency and pain control 

should be provided (Aydın and Bulut, 2014). In addition to the ERAS protocol, we can collect post-operative 

nursing care under the following headings, as explained in previous lectures: 

Respiratory activity 

Movement activity 

Nutritional activity 

Excretory activity 

Personal hygiene and clothing activity 

Body temperature control 

Wound 

Pain 

Sleep activity 

Communication 

Respiratory Activity: Obese patients may experience symptoms such as shortness of breath, cough, sputum, 

and tachycardia after surgery. Respiratory problems can be experienced due to the anesthetics, endotracheal 

tube and oxygen applied during the surgery, increasing the mucus by irritating the trachea and bronchi, 

inability to expel secretions due to long inactivity, collapse of the lungs during the surgery, inability to cough 

sufficiently and not to perform deep breathing (Aydin and Bulut, 2014). To prevent these problems of obese 

patients; Raising 30-45 degrees to reduce the pressure on the chest and abdominal area after the patient is 

taken to the bed, deep and breathing exercises every 1.5-2 hours, use of spirometry, the wound site should be 

supported while coughing, early ambulation (within 2-24 hours on the first day), frequent positioning 

Frequent changes and abundant fluid intake should be provided (Usta and Çavdar, 2013; Aydın and Bulut, 

2014). 

Lack of Movement: Obese patients have a high risk of thrombophlebitis, venous thromboembolism and 

pulmonary embolism since their mobility is difficult and difficult. clinical nurse; Thrombosis signs and 

symptoms should be followed up, early ambulation (3-4 times walking), using walking aids, wearing 

antiembolic socks, doing active-passive exercises, and low-dose heparin. The patient should be followed 

carefully (Aydın and Bulut, 2014). 

Nutritional Activity: Looking at the guidelines on obesity; Feeding should be started when the patient 

recovers from the effect of anesthesia and is fully awake. The first step in nutrition; It should be in the form 

of 15-30 ml clear liquid with a clear liquid diet 6-10 times a day, according to the patient's tolerance, liquid 

foods should be started on the third day of the surgery and continued for 1-2 weeks, mashed / soft foods 

should be started after the 3rd week and continued in the 6th week. Normal solid food should be continued. 

Vitamin supplements should be used in the form of chewable tablets or liquid until the patient begins to take 

solid food. If the patient has nausea and vomiting during feeding; It should be explained that it should be fed 

in small amounts and frequently, chew food well, take sips of liquid between meals, and keep the position in 

an upright position for 30 minutes after the meal (Usta & Çavdar, 2013; Aydın & Bulut, 2014). In addition, 

the patient may develop dumping syndrome. The nurse should be careful and report the symptoms of 

dumping syndrome such as nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, and fatigue to the physician (Aydın 

and Bulut, 2014). 
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Excretory Activity: Due to the liquid diet application applied after the surgical intervention, constipation and 

decrease in movement activity, inability to position, absolute bed rest, and the use of analgesic drugs cause 

urinary retention and slowdown of intestinal functions. For this reason, obese patients should be involved in 

activities such as walking, move out of bed, and should be followed in terms of urinary tract infection due to 

urinary retention (Usta and Çavdar, 2013; Aydın and Bulut, 2014). 

Providing Personal Cleaning and Dressing Activity: It prevents the patient from performing the personal 

cleaning and dressing activities independently due to the pain and movement restriction experienced after the 

surgery. Procedures such as toileting, local/general baths, dressings may increase the patient's pain. 

Therefore, while performing these procedures, pain should be relieved and activities of daily living should be 

met (Aydın & Bulut, 2014). 

Body Temperature Control: Lung, wound and urinary tract infections should be suspected in obese patients 

when fever is over 380°C. Especially in these patients, lung complications such as atelectasis and pneumonia 

increase due to the decrease in the use of the diaphragm muscle due to pain. Body temperature should be 

checked and the physician should be informed in such cases (Aydın and Bulut, 2014). 

Wound: Due to the high number of skin folds in obese patients, the rate of superficial inflammation 

increases between the folds. Since these layers are moist, more bacteria accumulate. Bleeding, swelling and 

color changes around the wound should be controlled. For this reason, the wound should be followed, 

appropriate wound care should be done, adequate fluid support should be provided, deep breathing and 

coughing exercises should be performed, and the skin layers should be kept dry and clean. Fever occurring 

on the 4th and 7th days after the surgical intervention should make us think of wound infection. Especially in 

these patients, wound healing may be delayed due to excess adipose tissue and evisceration may be seen in 

the wound between the 5th and 12th days. Therefore, it is important whether there is a discharge in the 

wound. Signs of infection at the wound site should also be followed (Aydın and Bulut, 2014). 

Pain: Since bariatric surgery operations are large and long, the pain of the patients should be controlled. 

Vital signs should be checked before giving pain medication to patients. Pain relievers ordered by the 

physician should be administered to the patient at the appropriate dose and time (Aydın and Bulut, 2014). 

Sleep Activity: Snoring, daytime sleepiness and sleep apnea are among the most common problems in obese 

patients. It should be stated to the patient that these problems will decrease with weight loss. In addition, 

patients are recommended to use non-pharmacological methods such as position change, massage and 

exercise. 

Communication: Patients may have difficulty adapting to their new image. Particularly, these patients 

should form supportive groups to facilitate their adaptation process during discharge (Aydın and Bulut, 

2014). 

 

COMPLICATIONS AFTER BARIATRIC SURGERY 

As with all surgical procedures, some undesirable complications, such as early and late periods, may be 

encountered after bariatric surgery. Early complications usually occur within the first 30 days. These: 

Difficulty in breathing 

Wound infections 

Nausea and vomiting due to reduced stomach capacity 

Dumping syndrome 

Decreased bowel movements 

Leakage at the surgical site 

Late complications vary according to the type of surgical intervention. Especially after gastric band 

application; 
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Belt slippage 

Belt erosion 

Band-related technical problems 

Gastric band infection 

Stenosis at the anastomotic site 

Gastrogastric fistula may be seen 

In addition, although these patients have vitamin B12 and D deficiency, some psychological problems may 

be seen in the 18th and 24th months due to the change in eating habits and regaining the lost weight due to 

loss of control (Aydın and Bulut, 2014). 

As a result, obesity, which is an important problem all over the world and in our country, has come a long 

way as a result of surgical interventions. Perioperative care to be given to obese patients plays a very 

important role in improving the patient's health and quality of life. 

 

REFERENCES 

Aygin D, Açıl H. (2015). Early Stage Nursıng Care In Morbıd Obesıty After Barıatrıc Surgery. Gümüşhane 

University Journal of Health Sciences4(4),604-613. 

KoçaĢlı S, Öztekin D. (2010). Perioperative care in bariatric surgery, Maltepe University Nursing Science 

and Art e-Journal,3(2):77-82. 

Usta E, Çavdar Ġ. (2013). Nursing Care in Bariatric Surgery. Cumhurıyet Nursıng Journal, 2(2):71-77. 

Aydın E, Bulut H. (2014). Nursing Care in Bariatric Surgery. TAF Preventive Medicine Bulletin,13(1):77-82. 

Erdem N.Z.(2017). Nutritional therapy, nutritional quality and food choices in bariatric surgery patientsi. 

Türkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics, 3(1): 57-67. 

Dolgun E, Yavuz M. (2010). Nursing care in obesity surgery, Maltepe University Nursing Science and Art e-

Journal , 3(1):85-92. 

Altınel M, Akıncı S. (2010). Postoperative care in urological laparoscopic surgery, Turk Urol Sem, 1:147-

152. 

Acar A, Aygin D. (2016). Pain and nursing care after laparoscopic surgery, Online Turkish Journal of Health 

Sciences,1(2).17-22. 

Erdil F, ErbaĢ N. Ameliyat sonrası hemĢirelik Bakımı. Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği. Aydoğdu Ofset 

Matbaacılık, 8.Baskı, Ankara, 2016. 

Mcgraw CA, Wool D.B. (2015). Bariatric Surgery: Three Surgical Techniques, Patient Care, Risks, and 

Outcomes. AORN Journal, 102 (2): 142-149. 

Gagnon LE, Karwachi EJ. (2012). Outcomes and Complications After Bariatric Surgery. AJN ,112(9): 26-36. 

Neil JA. (2013). Perioperative Nursing Care of the Patient Undergoing Bariatric Revision Surgery. AORN 

Journal, 97(2): 211-226. 



 

    145 
 

ROBOTĠK CERRAHĠ 

ROBOTIC SURGERY 

 

Melike DURMAZ
1
  

1Selçuk Üniversitesi, HemĢirelik Fakültesi, HemĢirelik Bölümü, Konya, Türkiye. 

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6028-5592 

YeĢim DĠKMEN AYDIN
2 

2Marmara Üniversitesi, HemĢirelik Fakültesi, HemĢirelik Bölümü, Ġstanbul, Türkiye. 

2ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9300-6676 

 

Özet 

Günümüzde teknolojinin hızlı ilerlemesi tıp alanında farklı yöntemlere odaklanmaya zorunlu kılmıĢtır 

(Alimoğlu O, 2016). Özellikle son 10 yılda cerrahi tekniklerin hızla geliĢmesi tıbbi uygulamalara çok büyük 

katkıda bulunmuĢtur. Bu ilerleme robot ve robotik teknolojinin gündeme gelmesine öncülük etmiĢtir. Henüz 

dokunma hassasiyetleri olmayan robotların tıp alanında kullanılması bir devrim olarak kabul edilmiĢ olup, 

1495 yılında Leonardo da Vinci tarafından ilk defa ifade edilmiĢtir. Bu sistemin geliĢmesinde ilk olarak 1970 

yılında NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) uzayda rahatsızlanabilecek astronotların uzaktan kumanda 

ile operasyonlarını gerçekleĢtirmek amacıyla baĢlanmıĢtır. Yakın tarihe bakıldığında ise, 1985 yılında ilk 

kullanılan robot beyin cerrahisi biyopsilerinde ve üroloji (transüretral rezeksiyon) ameliyatlarında olduğu 

görülmüĢtür. Ġlk olarak 1997 yılında robotik kolesistektomi ameliyatının yapılmasıyla modern robotik 

sistemler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Dünyada, 2000 yılında robotla uygulanan ameliyat sayısı 1500 iken bu 

sayı 2004‘te 20.000‘e yükseldiği görülmüĢtür. Ülkemizde ise ilk olarak 2003 yılında by-pass cerrahisinde ve 

2005 yılında ise üroloji ameliyatlarında uygulanmıĢtır. 

Robotik Cerrahinin Kullanım Alanları: Robotik cerrahi uygulamaları pek çok farklı cerrahi disiplinde 

kullanılmaktadır. Bu teknikle gerçekleĢtirilen cerrahi giriĢimler Ģunlardır; Radikal prostatektomi, pyeloplasti, 

sistektomi, nefrektomi, üretral reimplantasyon, Histerektomi, myolektomi, sakrokolpopeksi, Kolesistektomi, 

niĢsen fundoplikasyon, heller myotomi, gastrik bypass, donör nefrektomi, adrenalektomi, splenektomi, kolon 

rezeksiyonu, Ġnternal mamarial arter mobilizasyonu, kardiyak doku ablasyonu, Mitral valf replasmanı, 

endoskopik atrial septal defekt kapatılması, Kardiyak revaskülerasyon için ek mediastinotomi ile 

mamaria‘nın LAD‘ye anastomozu, Orofarengeal, larengeal ve hipofarengeal rezeksiyonlar, ağız tabanı ve 

oral kavite rezeksiyonları da kullanılır.  

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Robotik Cerrahi, Robotik Cerrahi GeliĢim Süreçleri 
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Today, the rapid progress of technology has made it necessary to focus on different methods in the field of 

medicine (Alimoğlu O, 2016). Especially in the last 10 years, the rapid development of surgical techniques 

has contributed greatly to medical practice. This progress led to the emergence of robot and robotic 

technology. The use of robots that do not yet have tactile sensitivity in the field of medicine has been 

accepted as a revolution and was first expressed by Leonardo da Vinci in 1495. The development of this 

system was first started in 1970 by NASA (National Aeronautics and Space Administration) in order to carry 

out the remote control operations of astronauts who may be sick in space. In recent history, it has been seen 

that the first robot used in 1985 was in neurosurgery biopsies and urology (transurethral resection) surgeries. 

With the first robotic cholecystectomy in 1997, modern robotic systems have been used.  

Usage Areas of Robotic Surgery: Robotic surgery applications are used in many different surgical 

disciplines. Surgical interventions performed with this technique are as follows; Radical prostatectomy, 

pyeloplasty, cystectomy, nephrectomy, urethral reimplantation, Hysterectomy, myolectomy, sacrocolpopexy, 

Cholecystectomy, niche fundoplication, heller myotomy, gastric bypass, donor nephrectomy, adrenalectomy, 

splenectomy, colon resection, Internal mammary artery mobilization, cardiac tissue ablation Replacement, 

endoscopic atrial septal defect closure, additional mediastinotomy for cardiac revascularization and 

anastomosis of mamaria to LAD, Oropharyngeal, laryngeal and hypopharyngeal resections, floor of mouth 

and oral cavity resections are also used. 

Keywords: Surgery, Robotic Surgery, Rorotic Surgery Development Process. 
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Today, the rapid progress of technology has made it necessary to focus on different methods in the field of 

medicine (Alimoğlu O, 2016). Especially in the last 10 years, the rapid development of surgical techniques 

has contributed greatly to medical practice. This progress led to the emergence of robot and robotic 

technology (Kural and Atuğ, 2010; Kanan and Cheapal, 2008). 

The use of robots that do not yet have tactile sensitivities in the field of medicine has been accepted as a 

revolution and was first expressed by Leonardo da Vinci in 1495. The development of this system was first 

started in 1970 by NASA (National Aeronautics and Space Administration) in order to carry out the remote 

control operations of astronauts who may be ill in space. In recent history, it has been seen that the first robot 

used in 1985 was in neurosurgery biopsies and urology (transurethral resection) surgeries. With the first 

robotic cholecystectomy surgery in 1997, modern robotic systems were started to be used (Kural and Atuğ, 

2010; Kayhan and Kaya, 2012). 

While the number of surgeries performed with robots was 1500 in the world in 2000, this number increased 

to 20,000 in 2004. In our country, it was first applied in by-pass surgery in 2003 and in urology surgeries in 

2005 (Kanan and Cheapal, 2008; Bencini et al., 2015). 

 

Usage Areas of Robotic Surgery: 

Robotic surgery applications are used in many different surgical disciplines. Surgical interventions 

performed with this technique are as follows; 

Radical prostatectomy, pyeloplasty, cystectomy, nephrectomy, urethral reimplantation, 

Hysterectomy, myolectomy, sacrocolpopexy, 

Cholecystectomy, niche fundoplication, heller myotomy, gastric bypass, donor nephrectomy, adrenalectomy, 

splenectomy, colon resection, 

Internal mammary artery mobilization, cardiac tissue ablation, 

Mitral valve replacement, endoscopic atrial septal defect closure, 

Anastomosis of mamaria to LAD with additional mediastinotomy for cardiac revascularization 

Oropharyngeal, laryngeal and hypopharyngeal resections, floor of the mouth and oral cavity resections are 

also used (Çelik, 2011; Kayhan and Kaya, 2012; Lichosik et al., 2013). 

 

Modern Robotic Surgery 

To briefly define robotic surgery, it is surgical interventions performed by the surgeon on the patient by 

means of a robot (Çelik, 2011). Modern robotic surgery; It is examined in three categories as active systems, 

semiactive systems and master-slave systems. 

Active Systems: Robots with artificial intelligence that are under the control of the surgeon and will perform 

a procedure autonomously. Examples of these are Robodoc, probot and PAKY. 

Semiactive Systems: This system has components that are both managed by the surgeon and automatically 

managed. 

Master-slave systems: It is the most widely used and accepted system today. All management here is with 

the surgeon himself. The robot has no autonomy of its own. The best example of this system is the "da vinci" 

robotic system. It is the most widely used system in the world and in our country (Kural and Atuğ, 2010). 

 

Da Vinci Robotic Surgery System 

Da vinci robotic surgery is a system first introduced for intraabdominal surgery. The surgical console of the 

system consists of the surgical console (or surgical unit) and the control-image system of the system; Its 



 

  148
 

main features are that it is physically separated from the surgical patient due to the surgical console, that it 

has robotic arms similar to the wrist, so it has the ability to move, that the vibration is minimal and that it 

provides a three-dimensional image. Surgeon console display panel that allows the surgeon to see the 

surgical intervention area with a three-dimensional HD image and 40 times magnification, a device called 

―endowist‖, which imitates wrist movements, allows movement in 7 axes and allows the surgeon to control 

the instruments with his fingers (Figure 1), with the bedside surgeon the console consists of the connection 

between the surgeon and foot pedals (Kayhan and Kaya, 2012; Melfi FA et al., 2012). 

 

Figüre 1. EndoWrists technology 

The surgeon performs the surgery by sitting on the panel, putting his 

hands on the specially designed control levers, placing his fingers on 

the end of the robotic arms, and looking at the screen in front of his 

eyes. The surgeon drives it in the operating area using two hand 

controls. These controls are the lever system where the surgeon places 

the thumb and index finger (Figure 2). The lever system ensures that 

the end of the device is closed. At the same time, it enables the 

surgical instrument to rotate around itself by rotating the main part of 

the lever around itself. The movements made by the surgeon with the 

wrist result in the same movement on the surgical instrument tips 

(Yiğit et al, 2007; Kural and Atuğ, 2010). The surgeon using robotic 

arms also uses foot pedals. There are three foot pedals. When the 

clutch pedal, called the clutch pedal, is pressed, the lever system is disconnected from the robotic arms and 

allows the fingertips to be readjusted so that the surgeon can give the desired position to the surgical 

material. By releasing the pedal, the process continues. With the help of this pedal, it can perform cutting, 

gripping and dissection operations. The second is the camera pedal. When this pedal is pressed, it allows the 

operation area to be seen thanks to the video, as the name suggests. Pushing the video endoscope forward by 

hand causes the surgical area to move closer, and pulling it back makes it go further, while its right or left 

movement allows the video endoscope to turn right or left. Thanks to this pedal, the surgeon can see the 

operating area from any angle. The last pedal is designed for the use of the coagulation pedal electrocautery 

device (Yiğit et al, 2007). 

 

Figure 2. Finger lever system  

 

The surgical operation console (or surgical unit) is the part where the robot arms are located. There are three 

robot arms (ports). Thanks to these arms, freedom of movement in three directions is provided. First, the 

central arm carries and controls the stereo telescope. Others are right and left robotic arms. When the surgeon 

crosses the robotic arms, the arm to the left of the surgeon is called the left robotic arm, and the arm to the 

right is called the right robotic arm. Surgical instruments are placed, carried and controlled (Figure 3) 

(Bayrak et al, 2014). At the same time, these arms provide communication between sterile and non-sterile 
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environments. After the surgical operation console is adjusted according to the surgical intervention, it is 

fixed with a locking system. In order for this console to move again, the system must be completely shut 

down. This safety system has made the console safe. It is carried out by the assistant surgeon and nurse at the 

bedside to attach the desired instruments to these arms and upload the video, especially by pressing the 

clutch pedal (Yiğit et al., 2007; Melfi FA et al., 2012; Kayhan and Kaya, 2012). 

 

Figure 3. Robotic arms (port) and its placement in the patient 

 

Control-display unit This unit contains auxiliary systems such as computer system, monitor, recording 

device, cautery, laser. The department followed by the surgical team is the department where the records are 

kept and the camera settings are made (Kayhan and Kaya, 2012). 

 

Advantages and Disadvantages of the Da Vinci Robotic Surgery System 

Since today is the age of technology, each developed system has its advantages and disadvantages. The da 

vinci robotic surgery system has positive and negative aspects for technique, surgeon and patient. Its 

technical advantages include three-dimensional imaging and a sense of depth, being usable with new 

technological products, robotic arms capable of rotating in 7 directions and 3600, and robotic arms having 

anti-vibration functions. The advantages it provides to the surgeon are that the surgeon performs sitting in the 

console, so less fatigue, better viewing angle of the operating area, shorter surgical interventions, and the 

ergonomics of the surgical team. (Kural and Atuğ, 2010; Kayhan and Kaya, 2011). Among its advantages for 

the patient can be counted as reduced blood loss and transfusion requirements, less post-operative pain, 

reduced hospital stay, minimal risk of infection, shortened wound healing process and no scarring (Kanan 

and Cheapal, 2008; Kayhan and Kaya, 2011).  Although robotic surgical interventions have so many 

advantages, their high cost, deprivation of the sense of touch for surgeons, the narrowing of the operating 

room space due to the large size of the devices, the compression of the robot arms with each other in the 

interventions performed in narrow spaces, and the lack of knowledge in health professionals are also 

negative aspects (Kural and Atuğ, 2006). 2010; Çelik, 2011). 

 

Positions Used in the Da Vinci Robotic Surgery System 

Although the position to be given to the patient varies according to the surgical intervention, it is similar to 

the positions given in laparoscopic surgical procedures. For example; If sigmoid resection is to be performed 

in colon surgery, reverse trendelenburg position is used in supine position, splenic flexure release, 15-200 

reverse trendelenburg and 15-200 right lateral position are used in right colon resection (Yiğit et al, 2007). 

As can be seen from the examples, patients are usually placed in a supine position on the operating table, 

with their arms extended to their sides. Before the trendelenburg position is given according to the operation 

area, the patient should be supported to prevent slipping from the operating table. If the operation is to be 

performed by placing the patient in the reverse trendelenburg position, the patient should be positioned 
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without bringing the robot arms closer. After preparing and covering the patient, the patient should be 

brought to head level to protect the swimsuit table from the arms of the camera (Figure 4). 

 

Figure 4. Operating room layout in robotic surgery 

 

Some surgeons may rotate the operating table and patient relative to the operating console. For this reason, 

robotic user manuals should be prepared and standards should be determined for each surgical intervention 

(Francis P, 2006). 

 

The Role of the Nurse in Robotic Surgery 

In today's world where technological advances are experienced at a rapid pace, nurses need to keep up with 

these developments. They should develop themselves in parallel with these advances. The duties of the 

robotic nurse in perioperative care can be listed as collecting the necessary data, fulfilling the perioperative 

care needs, being a role model in the team, assuming and carrying out the skill responsibilities required for 

clinical expertise (Francis P, 2006; Çelik, 2011). 

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), which is designed to achieve early recovery by reducing the 

post-surgical stress response, should provide the necessary care to the patient in line with the perioperative 

care model (Solak and Özbayır, 2016). According to this protocol, the nurse in the preoperative period; 

patient education, avoidance of routine mechanical bowel preparation, prevention of prolonged fasting, use 

of carbohydrate drinks up to two hours before surgery, no premedication, provision of thromboembolism 

prophylaxis. The order of surgery; maintaining normothermia, maintaining fluid balance by avoiding fluid 

overload, applying a minimal incision, using short-acting anesthetics, and controlling hypotension with 

vasopressors. If after surgery; It includes minimizing the use of opioids, switching to early oral feeding, 

providing pain control with non-opiod analgesia including epidural, avoiding routine nasogastric and 

peritoneal drain application, early removal of urinary catheter and early mobilization (Solak and Özbayır, 

2016). 

 

In the Preoperative Period: 

In patient information; Patients and their relatives should be informed about their activity levels, possible 

complications, care of the surgical incision site, how long they will stay in the hospital, the robotic surgery 

system and discharge. The patient and his family should be told why this treatment should be used because 

of the anxiety caused by robotic surgery. After the explanations are made, the surgery permission should be 

obtained and the documents should be signed. Although the information to be given varies according to each 

patient, it should be adjusted according to the needs of the patient (Kanan and Cheapal, 2008). Avoidance of 

routine mechanical bowel preparation; According to this protocol, mechanical bowel cleansing is not 

recommended today, except for some specific operations unless necessary. 

In this context, evacuation of the intestines is not recommended as it also causes dehydration, electrolyte 

loss, anastomosis leaks, deterioration of the patient's comfort and increased complications (Solak and 
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Özbayır, 2016; Aygin D, 2010). Use of carbohydrate drinks up to two hours before surgery; It has been 

shown that it is safe to give oral carbohydrate-containing fluids in the preoperative period, within 24 hours 

after surgery, and to switch to nutrition in the early stage without waiting for the return of bowel movements. 

It is stated that the administration of liquids containing oral carbohydrates in the preoperative period reduces 

post-op insulin resistance and muscle weakness, and the administration of post-op nutritional support 

prevents post-operative weight loss and reduces complication rates (Solak and Özbayır, 2016; Aygin D, 

2010). 

Thromboembolism prophylaxis; It is envisaged to be used in appropriate doses in patients with indications. 

In addition, compression stockings are used to prevent thromboembolism. 

Prevention of prolonged starvation; The traditional approach is not to put anything in your mouth after 

midnight. It was thought that a long fasting period was necessary in order to reduce the acid and volume in 

the stomach, to prevent regurgitation and aspiration into the trachea in children and adults. Recent studies 

have shown that long-term fasting is unnecessary and harmful in most children and adults. Inflammatory 

response to surgery and regulating hormones cause insulin resistance. Insulin resistance develops within 

minutes and lasts for days or weeks. Insulin resistance is the cause of hyperglycemia. It is accompanied by 

increased protein breakdown and development of negative nitrogen balance. Hyperglycemia increases 

postoperative complications and mortality in critically ill patients and prolongs hospital stay in 

uncomplicated patients. Preoperatively, insulin resistance can be prevented or minimized by preparing the 

metabolism with carbohydrates instead of fasting the night before. Therefore; nitrogen loss decreases, muscle 

mass and strength increase, hospital stay is shortened and mortality rate decreases. In elective cases, they 

should be fasted for a sufficient period of time according to the "guidelines for preoperative fasting" set by 

the American Society of Anesthesiologists (ASA). Accordingly, the foods that can be given and the 

minimum fasting periods; clear liquids (water, tea, fruit juices without pulp) are 2 hours, breast milk is 4 

hours, milk other than formula / human milk is 6 hours, light foods (such as toast and tea) are 6 hours, 

contrast material is 1 hour (Solak and Özbayır, 2016; Aygin D, 2010). 

In addition, the procedures in the "before leaving the clinic" step, which is the first step of the safe surgery 

checklist, should be checked and initialed before the patient goes down to the operating room (Solak and 

Özbayır, 2016; Aygin D, 2010). 

 

During the Operation Period: 

According to the ERAS protocol; maintenance of normothermia, maintaining fluid balance by avoiding fluid 

overload, applying a minimal incision, using short-acting anesthetics, and controlling hypotension with 

vasopressors (Solak and Özbayır, 2016). In addition, placing the patient on the operating table, giving the 

patient the appropriate surgical position, preparing and controlling the robot system, assisting all robotic 

surgical procedures and ensuring the safety of the surgical team (Francis P, 2006). Mintenance of 

normothermia; Hypothermia induces sympathetic discharge and metabolic endocrine response to trauma and 

increases bleeding by disrupting the coagulation balance. Therefore, it should be ensured that the patient is 

normothermic by means of external heaters and heated intravenous infusions during surgery (Demirhan and 

Pınar, 2014). 

Maintaining fluid balance by avoiding fluid overload; Excessive amounts of intravenous fluids should be 

avoided. A regimen of 1.5-2.5 liters per day is sufficient for most patients (Demirhan and Pınar, 2014). 

Use of short-acting anesthetics; The application of rapid-onset and short-term volatile anesthetics, opiates 

and muscle relaxants to reduce the surgical stress response shortens the postoperative recovery period 

(Demirhan and Pınar, 2014). 

Application of minimal incision; Although there is no binding element regarding the shape of the incision 

according to the ERAS protocol, the shortest possible incision should be used (Demirhan and Pınar, 2014). 

In addition, the required section of the safe surgery checklist to be filled in the operating room (before 
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anesthesia is given, before the incision in the operating room and before leaving the operating room) should 

be filled and initialed (Demirhan and Pınar, 2014). 

 

The duties of the robot nurse; 

Before the patient is admitted to the operating room, it is ensured that there are no medical records of the 

previous patient in the operating room and that the room is cleaned in detail. 

After the patient is admitted to the operating room, identity verification procedures are performed and the 

"before anesthesia" stage of the safe surgery list is applied and checked. 

The patient is observed in terms of all details that may pose a risk in terms of patient safety and necessary 

precautions are taken. 

It is ensured that all equipment used in laparoscopic surgery is operational and operational after the 

operation. Endo camera system, cold light device device and cable, adequacy of carbon dioxide tube, 

recording systems working etc. topics are reviewed. 

It is ensured that the necessary rules are followed while the patient is given the operating position. It is 

ensured that the position gels are placed in the relevant places and the patient is followed in terms of pressure 

sores. 

The expiry date of all surgical sets to be used in the patient's surgery is checked. 

Laparoscopic and open surgical sets that can be used in case of need should be available in the operating 

room. 

Before the patient is asked to the operating room, the robot should be dressed as sterile and it should be 

checked that it is in working condition. 

While installing the robot, it is necessary to move slowly and carefully considering the device safety. 

Since laparoscopic and at the same time robotic surgery may turn into open surgery with any complications, 

operating room material counting procedure requirements are applied. 

After unpacking the robot covers required to create a sterile area, it should be checked whether there are any 

torn holes. 

After the covering process of the robot is completed, the robot arms are collected and monitored in terms of 

the continuity of sterility. 

After the surgical washing process of the surgical team is completed, surgical dressing is assisted by the 

nurse. 

The patient is covered with the surgical team and a sterile area is created. 

After laparoscopic entry into the abdomen, the contact/connection of all connections with the trocars is made 

and checked. 

Before the telescope is inserted into the patient, the white balance must be made. The surgical team is 

warned about this. 

In line with the instructions of the surgical team, the circulating nurse ensures that the robot approaches the 

surgical area. The scrub nurse meets the robot from the sterile parts, brings it to the appropriate position and 

connects it with the trocars. 

Robotic surgical hand tools to be used are prepared with the instructions of the operator on the console and 

adaptation of the robot to the arms is provided. 

It is not possible to change the surgical instruments prepared without the request of the operator. 
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During the manipulation of hand tools, every movement should be observed in terms of patient safety and 

the communication between the operator and the nurse should be active. 

All procedures performed during the surgical case are fully recorded in the patient safety control form. 

At the end of the case, with the knowledge of the operator, the arms of the robot are separated from the 

patient and the device is removed from the sterile area.All equipment and materials used before the patient is 

closed are counted for the last time as required by the operating room material counting procedure. 

After the patient is closed and the surgery is terminated, the patient's covers are opened and they are checked 

for burns, bruising, pressure sores, allergies, and falls. 

Each equipment used in robotic surgery is disassembled for cleaning and taken into dirty buckets. 

The central sterilization unit of the equipment is delivered to the washing section. 

Equipment delivered by counting to be prepared for the next case should be counted and received at the 

receiving stage, and it should be ensured that they are not damaged during sterilization. 

The packaging of the equipment whose disinfection and sterilization process has been completed is checked 

one by one by the branch nurse and it is ensured that it is re-sterilized in case of torn holes. 

Equipment is removed to be kept in specially prepared sections (Gezginci and Iyigun, 2016; Pamir et al, 

2011; Kanan and Cheapal, 2008). 

The patient is transferred to the Post-Anesthesia Care Unit (PACU) before going to the ward after the 

operating room. 

 

Nursing Care in PACU: 

It is the unit where the patient stays for about 1-2 hours after the operation until the effect of anesthesia 

wears off and vital signs become regular. Nurse; 

The patient, whose surgery is completed, is taken to a stretcher in a suitable position with the help of one or 

two people and covered with a blanket. The patient is brought to PACU with the anesthetist and surgeon. 

The patient is taken to a bed or stays on a stretcher in the PACU. The stretcher and bed railings are removed. 

The head of the unconscious or half-open patient should be turned to the side and pushed forward over the 

mandible to prevent the tongue from slipping back and closing the airway. 

After the nurse gives the appropriate position, the nurse checks vital signs, consciousness, skin color, IV 

fluids, drains and dressings to assess the patient's general condition. 

The nurse, by meeting with one of the team performing the surgery; the patient's general condition, 

diagnosis, which anesthetic was used, whether any complications developed during the operation, whether a 

pathology sample was sent, if there is any finding that needs to be observed, and if there is a special request. 

Checks the patient's file and gets the necessary information. 

The time the patient is admitted to the PACU, the patient's level of consciousness, the patient's vital signs 

(every 15 minutes until stable, body temperature every 2 or 4 hours, depending on the institution), skin color 

and moisture control, control of dressings, IV control of fluids, flow and amount, if blood is given, rate and 

reaction control and amount of urine are controlled. 

It is also important for the nurse to monitor the patient for complications that may develop in the early 

postoperative period. 

 

Criteria for sending from PACU to the clinic: 

The effect of general anesthesia has passed, 
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Vital signs should be regular (stable), 

No excessive drainage from any part of the body, 

Consciousness of the patient, 

If the patient has a urethral catheter, it is necessary to evaluate whether the urine volume is normal (at least 

30 ml per hour in an adult). 

After notifying the clinic where the patient was sent, it should be sent with the patient file and PACU follow-

up form. 

 

In the post-operative period; 

According to the ERAS protocol; In post-operative care, it includes early oral feeding, pain control with non-

opiod analgesia including epidural, avoidance of routine nasogastric tube application, early removal of 

urinary catheter and early mobilization (Demirhan and Pınar, 2014). Switching to early oral feeding; The 

patient should start oral feeding as early as possible. Oral nutrition solutions can be supported until oral 

nutrition is adequately provided (Demirhan and Pınar, 2014). Providing pain control; Pain control is one of 

the main parts of post-operative care and is a prerequisite for optimal mobilization and oral nutrition, as well 

as its effects on reducing the surgical stress response. The patient's pain should be controlled with techniques 

such as epidural techniques and peripheral blocks (Demirhan and Pınar, 2014). Avoidance of nasogastric 

administration; Insertion of a nasogastric tube is not recommended as it will delay the transition to oral 

feeding. If the patient has come with a thong, it must be removed as soon as possible (Demirhan and Pınar, 

2014). 

Early removal of the urinary catheter; Urinary catheter is not recommended as it will lead to risk of infection 

and restriction in patient mobilization. If the patient has come with a plug, it should be removed as soon as 

possible (Demirhan and Pınar, 2014). Early mobilization; Bed rest after surgery is not desirable because it 

increases muscle wasting, decreases muscle strength, impairs respiratory functions and tissue oxygenation, 

and paves the way for venous stasis and thromboembolism. According to the ERAS protocol, the patient 

should be kept out of bed for 2 hours on the day of surgery and 6 hours a day until discharge on the 

following days (Demirhan and Pınar, 2014). As a result, nurses should constantly improve themselves in the 

face of developing technology and have up-to-date information in patient care. This updated information will 

be reflected back to the patient as qualified and quality care. 
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Özet 

GiriĢ ve Amaç: Salgın hastalıklar toplumları etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. 

Salgının neden olduğu orta veya Ģiddetli psikolojik değiĢiklikler nedeniyle bireylerin depresyon, anksiyete ve 

stres yaĢadığı bildirilmektedir. Bu çalıĢma, COVID-19 pandemisi sırasında gebe kadınlarda anksiyete ve 

iliĢkili faktörleri incelemeyi amaçlamıĢtır. 

Gereç ve Yöntem: AraĢtırmaya baĢlanmadan önce etik kurul ve kurum izni alınmıĢtır. Veri toplama 

sırasında katılımcılardan aydınlatılmıĢ onam belgesini doldurmaları istenmiĢtir. Gönüllüler araĢtırmaya dâhil 

olmuĢtur. Bu araĢtırma kesitsel, tanımlayıcı ve iliĢki arayıcı tasarımdadır. AraĢtırma Eylül 2021 - Mayıs 

2022 tarihleri arasında, Türkiye‘nin güneyinde yer alan bir Ģehirde Devlet Hastanesine ve Aile Sağlığı 

Merkezlerine baĢvuran gebelerde yapılmıĢtır. Örneklem büyüklüğü G-Power analizi ile 311 gebe olarak 

hesaplanmıĢtır. Veri toplamada; Sosyo-Demografik Özellikler Formu, Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği ve 

Covid-19 Anksiyete Ölçeği kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, T-testi, Anova, 

Korelasyon ve Process Macro ile düzenleyici etki incelemesi yapılmıĢtır.  

Bulgular: Gebelerin yaĢ ortalaması 28.90±5.13 dür. Gebelerin %44‘ü lise mezunu olup %64‘ü orta gelir 

düzeyine sahiptir. Gebelik sayısı ortalaması 2.28±1.18 ve gebelik haftası 23.81±7.58 dir. Gebeliklerin 

%79.4‘ü planlı gerçekleĢmiĢtir. Gebelerin %43.4‘ü daha önce Covid-19 tanısı almıĢtır. Katılımcıların 

%38.6‘sı salgın kaygısı, %36.7‘si Covid-19 nedeniyle anksiyete yaĢadığını ifade etmektedir.  Salgın Hastalık 

Kaygı Ölçeği puanı ile Covid-19 Anksiyete Ölçek puanı arasında korelasyon hesaplanmıĢtır (r=0.322, 

p<0.01). Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği puan ortalaması 40.68±11.92, Covid-19 Anksiyete Ölçek puan 

ortalaması 6.60±2.60 dır. Salgın hastalık kaygısı ile Covid-19 anksiyetesi arasındaki iliĢkide gebeliğin planlı 

olması (β=0.0825, 95%CI [.0201, .1449] ve salgın nedeniyle kaygı yaĢama durumunun (β=-0.0597, 95%CI 

[-.1128, -.0065]düzenleyici etkisi olduğu hesaplanmıĢtır.   

Sonuç: Gebelerde Salgın Hastalık Kaygı Ölçek puanı orta, Covid-19 Anksiyete Ölçek puanı orta seviyenin 

altındadır. Salgın hastalık kaygısı ile Covid-19 anksiyetesi arasındaki iliĢkide gebeliğin planlı olması ve 

salgın nedeniyle kaygı yaĢama durumu reosta görevindedir.  

Anahtar Kelimeler: Gebe, salgın kaygısı, anksiyete, düzenleyici etki. 
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Introduction and Aim: Epidemics are among the important health problems affecting societies. It has been 

reported that individuals experience depression, anxiety, and stress due to moderate or severe psychological 

changes caused by the epidemic. This study aimed to examine anxiety and related factors in pregnant women 

during the COVID-19 pandemic. 

Materials and Methods: Ethics committee and institutional permission were obtained before starting the 

research. Participants were asked to fill in an informed consent form during data collection. Volunteers were 

involved in the research. This research has a cross-sectional, descriptive, and correlational design. The 

research was conducted on pregnant women who applied to the State Hospital and Family Health Centers in 

a city located in the south of Turkey between September 2021 and May 2022. The sample size was 

calculated as 311 pregnant women by G-Power analysis. The Socio-Demographic Characteristics Form, 

Epidemic Disease Anxiety Scale, and Covid-19 Anxiety, Scale were used in data collection. In the analysis 

of data; Descriptive statistics, T-test, Anova, Correlation, and Process Macro were used to analyze the 

regulatory impact. 

Results: The mean age of the pregnant women was 28.90±5.13. 44% of the pregnant women are high school 

graduates and 64% have a middle-income level. The mean number of pregnancies was 2.28±1.18 and the 

gestational week was 23.81±7.58. 79.4% of pregnancies were planned. 43.4% of pregnant women were 

previously diagnosed with Covid-19. 38.6% of the participants stated that they experienced anxiety due to 

epidemic anxiety and 36.7% of them stated that they experienced anxiety due to Covid-19. A correlation was 

calculated between the Epidemic Anxiety Scale score and the Covid-19 Anxiety Scale score (r=0.322, 

p<0.01). Epidemic Disease Anxiety Scale mean score is 40.68±11.92, Covid-19 Anxiety Scale mean score is 

6.60±2.60. In the relationship between epidemic disease anxiety and Covid-19 anxiety, planned pregnancy 

(β=0.0825, 95%CI [.0201, .1449] and anxiety due to epidemic (β=-0.0597, 95%CI [-.1128, -. 0065] was 

calculated to have a regulatory effect. 

Conclusion: The epidemic Anxiety Scale score in pregnant women is moderate, Covid-19 Anxiety Scale 

score is below the moderate level. In the relationship between the anxiety of epidemic disease and anxiety of 

Covid-19, the planned pregnancy and the state of experiencing anxiety due to the epidemic are in the role of 

the rheostat. 

Keywords: Pregnancy, epidemic anxiety, anxiety, regulatory effect. 
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Özet 

Over torsiyonu kadınlarda en sık görülen jinekolojik acil durumlardan biridir. BaĢlangıçta azalmıĢ venöz 

over kan akımı ile iliĢkilidir ve sınırlı arteriyel kan akımı ve iskemi ve infarktüse ilerleyebilir. Semptomların 

spesifik olmaması nedeniyle tanı ve tedavi genellikle gecikir. Over fonksiyonlarını korumak ve infertiliteyi 

önlemek için over torsiyonu mümkün olduğunca erken teĢhis ve tedavi edilmelidir. Kan akımının azalması, 

overde hipoksiye neden olur. Over torsiyonunda doku hasarını irreversibl hale getiren baĢlıca patoloji 

iskemidir. Detorsiyondan dolayı over reperfüze olmaya baĢladığında iskemi/reperfüzyon (Ġ/R) hasarı riski 

oluĢur. Reperfüzyon hasarına, lipid peroksidasyonu yoluyla oluĢan reaktif oksijen türleri aracılık eder. 

Tiyol/disülfit dengesi hücresel redoks durumunu korur. Tiyoller, oksidanlar ile oksidasyon reaksiyonlarına 

girebilir ve tiyol gruplarına geri indirgenebilen disülfit bağları oluĢturabilir; böylece dinamik bir 

tiyol/disülfid homeostazı korunur. Over iskemi-reperfüzyon hasarında dinamik tiyol/disülfid homeostazının 

rolü tam olarak araĢtırılmamıĢtır. Ayrıca, selektif adenozin A2A reseptör agonisti regadenoson ile selektif ve 

potent adenozin A2A reseptör antagonisti istradefilinin, over dokusunda geliĢen I/R hasarı üzerindeki etkileri 

bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalıĢmanın amacı, sıçanlarda over iskemi/reperfüzyon hasarında 

regadenoson ve istradefilinin dinamik tiyol/disülfit homeostazı üzerindeki etkilerini araĢtırmaktır. ÇalıĢmada 

160‑240 g ağırlığında toplam 56 adet Wistar albino diĢi sıçan kullanıldı. ÇalıĢma protokolü, Gaziantep 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylandı. Her sıçan tartıldı ve intraperitoneal 

yoldan 100 mg/kg ketamin hidroklorür ve 10 mg/kg ksilazin hidroklorür anestezisi uygulandı. Sıçanlar 
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randomize olarak her biri sekiz hayvandan oluĢan yedi gruba ayrıldı. Grup 1, sham grubu, intraperitoneal 

salin ve DMSO (regadenoson ve istradefilin çözücüsü) uygulandı. Grup 2, Ġ/R grubu, laparotomi sonrası sol 

over gözlendi ve iskemik koĢullar oluĢturmak için sol over damarları baĢ düğüm stili kullanılarak 2 saat 

boyunca çift taraflı atravmatik ipek iplik ile bağlanarak tek taraflı (sol) tam over iskemisi modeli elde edildi. 

Daha sonra ipek iplikler açılarak 2 saat boyunca reperfüzyon sağlandı. Salin ve DMSO da intraperitoneal 

olarak uygulandı. Grup 3, regadenoson (3 µg/kg) ön tedavi olarak Ġ/R'den 1 saat önce uygulandı. Grup 4, 

regadenoson (30 µg/kg) Ġ/R'den 1 saat önce uygulandı. Grup 5, istradefilin (0.3 mg/kg) I/R'den 1 saat önce 

ön tedavi olarak uygulandı. Grup 6, istradefilin (3 mg/kg) Ġ/R'den 1 saat önce uygulandı. Grup 7, istradefilin 

(3 mg/kg) regadenosondan (30 µg/kg) 10 dakika önce uygulandı ve 1 saat sonra overde I/R indüklendi. 

Deneyin sonunda anestezi altında hemen intrakardiyak kan örnekleri toplandı ve bilateral overler dikkatlice 

çıkarıldı. Serum tiyol/disülfit düzeyleri, ticari kitler (Rel Assay Diagnostics, Mega Tıp Ltd., Gaziantep, 

Türkiye) ile spektrofotometrik yöntem kullanılarak ölçüm yapıldı. Serum doğal tiyol (sadece indirgenmiĢ 

tiyolleri yansıtır, –SH) ve total tiyol seviyeleri (hem –SH hem de –S–S– içerir) ölçüldü ve doğal ve total 

tiyoller arasındaki farkın yarısı dinamik disülfid (–S–S–) içeriği olarak kabul edildi. ANOVA ve Student-

Newman-Keuls testi ile yapılan istatistiksel analizler, gruplar arasında serum total tiyol seviyelerinde anlamlı 

bir fark olmadığını ortaya koydu. Doğal tiyol seviyeleri, I/R grubunda belirgin Ģekilde baskılandı ancak 

regadenoson tarafından doza bağlı bir Ģekilde eski haline döndü. Ġ/R grubunda serum disülfit seviyeleri 

artmıĢ ve bu artıĢ yüksek doz regadenoson ile inhibe edilmiĢtir. Ġ/R grubunda doğal tiyol/total tiyol oranı 

azalmıĢ ve yüksek doz regadenoson ile bu azalma önlenmiĢtir. Disülfid/total tiyol ve disülfid/doğal tiyol 

oranları Ġ/R grubunda önemli ölçüde artmıĢ ve bu artıĢlar yüksek doz regadenoson ile inhibe edilmiĢtir. 

Ġstradefilin ön tedavisi, regadenoson etkilerini ortadan kaldırdı. Bu bulgular, selektif adenozin A2A reseptörü 

agonisti regadenosonun, sıçan overlerinde Ġ/R hasarına karĢı koruyucu etkiler oluĢturduğunu gösterdi. Bu 

sonuçlar, over I/R hasarının tedavisi için yeni terapötik yaklaĢımların geliĢtirilmesine katkıda bulunabilir. Bu 

çalıĢma Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından 

DesteklenmiĢtir. Proje Numarası: TF.DT.21.46 

Anahtar Kelimeler: adenozin reseptörü, iskemi/reperfüzyon, istradefilin, over, regadenoson 

 

Abstract 

Ovarian torsion is one of the most common gynecological emergency conditions in women. It is initially 

associated with reduced venous ovarian blood flow, and it can progress to restricted arterial blood flow and 

ischemia and infarction. The diagnosis and treatment are often delayed due to the nonspecificity of the 

symptoms. Ovarian torsion must be diagnosed and treated as much early as possible to preserve ovarian 

functions and prevent infertility. Decreased blood flow causes ovarian hypoxia. The main pathology that 

makes tissue damage irreversible in the ovary with torsion is ischemia. When the ovary starts to reperfuse 

due to detorsion, the risk of ischemia/reperfusion (I/R) injury occurs. Reperfusion injury is mediated by 

reactive oxygen species (ROS) generated via lipid peroxidation. The thiol/disulphide balance maintains the 

cellular redox status. Thiols can undergo oxidation reactions via oxidants and form disulphide bonds, which 

can be reduced back to thiol groups; thus, a dynamic thiol/disulphide homeostasis is maintained. The role of 

dynamic thiol/disulphide homeostasis in ovarian ischemia-reperfusion injury is not fully investigated. 

Additionally, the effects of regadenoson, a selective adenosine A2A receptor agonist, and istradefylline, a 

selective and potent adenosine A2A receptor antagonist, on I/R damage in ovarian tissue are unknown. 

Therefore, the aim of this study was to evaluate the effects of regadenoson and istradefylline on dynamic 

thiol/disulphide homeostasis in ovarian ischemia-reperfusion injury in rats. A total of 56 female Wistar 

albino rats, weighing 160‑240 g, were used in the study. The study protocol was approved by the Gaziantep 

University Local Ethics Committee for Animal Research. Each rat was weighed and anesthetized with 

intraperitoneal 100 mg/kg ketamine hydrochloride and 10 mg/kg xylazine hydrochloride. Rats were 

randomly assigned into seven groups of eight animals each. Group 1, the sham group, received 

intraperitoneal saline and DMSO (vehicle of regadenoson and istradefylline). Group 2, the I/R group, 

following laparotomy, the left ovary was visualized and a unilateral (left) complete ovarian ischemia model 

was obtained by locking the left ovarian vessels using a top knot style, with a two-sided atraumatic silk 

suture for 2 h to create ischemic conditions. The silk sutures were subsequently opened to induce reperfusion 
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for another 2 h. Saline and DMSO were also applied intraperitoneally. Group 3, regadenoson (3 µg/kg) was 

administered as pretreatment 1 h before I/R. Group 4, regadenoson (30 µg/kg) was administered 1 h before 

I/R. Group 5, istradefylline (0.3 mg/kg) was administered as pretreatment 1 h prior to I/R. Group 6, 

istradefylline (3 mg/kg) was administered 1 h prior to I/R. Group 7, istradefylline (3 mg/kg) was 

administered 10 min prior to regadenoson (30 µg/kg), and 1 h later, ovarian I/R was induced. At the end of 

the experiment, intracardiac blood specimens were collected immediately under anesthesia, and the bilateral 

ovaries were carefully removed. The serum thiol/disulphide levels were measured using the 

spectrophotometric method with commercial kits (Rel Assay Diagnostics, Mega Tip Ltd., Gaziantep, 

Turkey). The serum native thiol (reflecting only reduced thiols, –SH) and total thiol (includes both –SH and 

–S–S–) levels were measured and, half of the difference between the native and total thiols was accepted as 

the dynamic disulphide (–S–S–) content. Statistical analyses with ANOVA plus Student-Newman-Keuls test 

revealed that there were no significant differences in serum total thiol levels between the groups. Native thiol 

levels were markedly suppressed in the I/R group and this suppression was recovered by regadenoson in a 

dose-dependent manner. Serum disulphide levels were increased in the I/R group, and this increase was 

inhibited with the high-dose regadenoson. Native thiol/total thiol ratio was decreased in the I/R group, and 

this decrease was prevented with the high-dose regadenoson. Disulphide/total thiol and disulphide/native 

thiol ratios were significantly elevated in the I/R group, and these elevations were inhibited with the high-

dose regadenoson. Istradefylline pretreatment abolished the effects of regadenoson. These data showed that 

the selective adenosine A2A receptor agonist regadenoson produced protective effects against I/R injury in 

rat ovaries. These results may contribute to the development of new therapeutic approaches for the treatment 

of ovarian I/R injury. This work was supported by Gaziantep University Scientific Research Projects 

Coordination Unit. Project Number: TF.DT.21.46 

Keywords: adenosine receptor, ischemia/reperfusion, istradefylline, ovary, regadenoson 

 

 



 

    161 
 

ÜNĠVERSĠTEYE YERLEġMEDE KULLANILAN BARAJ PUANLARININ KALDIRILMASININ 

TERCĠH MOTĠVASYONUNA YANSIMALARI 

  

REFLECTIONS OF REMOVING DAM POINTS USED AT UNIVERSITY SETTLEMENT ON THE 

MOTIVATION OF PREFERENCE 

 

Dr. Zafer GÜLSAR 

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3766-8448 

 

Özet   

Ülkemizde gelecek sunan iyi ve popüler bir üniversiteye yerleĢmek isteyen öğrenciler ÖSYM (Ölçme Seçme 

YerleĢtirme Merkezi) tarafından uygulanan çift aĢamalı üniversite hazırlık sınavlarına girmek zorundadır. 

ÖSYM mevzuatlarına göre bir öğrencinin üniversitelere yerleĢebilmek için sadece sınavlara girmesi ve 

bunun karĢılığında belirli bir puan alması yeterli değildir. Öğrencilerin belirlenen baraj puanlarını da 

geçmeleri gerekmektedir. Önceki dönemlerde birinci aĢamada uygulanan 160, ikinci aĢamada uygulanan 180 

puan barajları öğrencilerin tercih motivasyonlarına olumsuz olarak yansımaktaydı. Bu durum öğrencilerin 

açıkta kalmalarının yanında yüksek öğretim programlarının da boĢ kalmasına sebep olmaktaydı. Yapılan 

çalıĢmalar ile birinci ve ikinci aĢamada uygulanan baraj puanları ortadan kaldırılarak öğrencilerin tercih 

motivasyonlarının artırılması planlanmaktadır. Böylece üniversite kontenjanlarının doldurması, öğrencilerin 

açıkta kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı nicel veriler elde ederek 

öğrencilerin üniversitelere giriĢte baraj puanlarının kaldırılmasının öğrenci tercih motivasyonuna hangi 

yönde etki ettiğini açığa çıkarmaktır. ÇalıĢma Nisan 2022‘de Çankırı‘da öğrenimlerini sürdüren ve üniversite 

sınavlarına hazırlanan öğrenci grupları ile yürütülmüĢtür. Nicel araĢtırmalar bu çalıĢmanın yöntemini 

oluĢturmuĢtur. Katılımcı 209 öğrenciye 24 soruluk anket uygulanarak üniversite sınavlarında baraj 

puanlarının kaldırılmasının üniversite tercih motivasyonuna nasıl yansıyacağı araĢtırılmıĢtır. Toplanan 

verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatiksel analiz programından yararlanılmıĢtır. Anketi oluĢturan 

sorular değerlendirmeye uygun görülüp farklı boyutlara ayrılarak incelemeye tabii tutulmuĢtur. AraĢtırma 

kapsamında üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin baraj puanlarının kaldırılması ile tercihlerini 

artırarak hedeflerine ulaĢtıkları görülmüĢtür. Baraj puanlarının kaldırılmasının yanında tıp, diĢ, hukuk 

mimarlık-mühendislik ve eğitim bilimleri alanlarında da baraj sıralamalarının kaldırılmasının tercih 

motivasyonu üzerine olumlu etki edeceği anket verilerinin çözümlenmesi ile anlaĢılmıĢtır. Öğrencilerin 

tercih motivasyonuna etki eden parametrelerin daha iyi analiz edilerek tercih motivasyonlarının 

artırılmasının hedeflerine ulaĢmalarında daha da etkili olacağı düĢünülmektedir. Sonuç olarak baraj 

puanlarının kaldırılmasının isabetli olduğunu açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Savunulan fikrin 

geçerliliği; üniversite sınavlarında uygulanan baraj puanların kaldırılmasının tercih motivasyonu sağlayarak 

üniversitelere yerleĢme oranını artırdığına dayanmaktadır.  

Anahtar Kelime: Motivasyon, Baraj Puanları, Üniversite Tercihleri, Baraj Puanlarının Kaldırılması  

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-3766-8448


 

  162
 

Abstract 

Students who want to settle in a good and popular university that offers a future in our country have to take 

the two-stage university preparation exams administered by the ÖSYM (Assessment Selection and 

Placement Center). According to the OSYM regulations, it is not sufficient for a student to just take the 

exams and get a certain score in order to be placed in universities. Students must also pass the determined 

threshold points. In the previous periods, the thresholds of 160 points applied in the first phase and 180 

points applied in the second phase had a negative impact on the preference motivations of the students. This 

situation caused students to be left open as well as higher education programs to be left empty. With the 

studies carried out, it is planned to increase the motivation of students by eliminating the threshold scores 

applied in the first and second stages. Thus, it is aimed to fill university quotas and to prevent students from 

being left out. The aim of this study is to obtain quantitative data and to reveal how the removal of the 

students' entrance threshold scores affects the student preference motivation. The study was carried out in 

April 2022 with student groups who continue their education in Çankırı and prepare for university exams. 

Quantitative studies formed the method of this study. By applying a 24-question survey to 209 participating 

students, it was investigated how the removal of the threshold scores in the university exams would reflect 

on the motivation to choose university. SPSS 22.0 statistical analysis program was used to evaluate the 

collected data. The questions constituting the questionnaire were considered suitable for evaluation and were 

subjected to examination by dividing them into different dimensions. Within the scope of the research, it was 

seen that the students who were preparing for the university exams achieved their goals by increasing their 

preferences by removing the threshold scores. In addition to the abolition of the dam scores, it has been 

understood by the analysis of the survey data that the removal of the dam rankings in the fields of medicine, 

dentistry, law, architecture-engineering and educational sciences will have a positive effect on the preference 

motivation. It is thought that increasing the preference motivation by better analyzing the parameters 

affecting the preference motivation of the students will be more effective in reaching their goals. As a result, 

it clearly shows that the removal of the cut-off points is correct. The validity of the idea being defended; It is 

based on the fact that removing the threshold scores applied in university exams increases the rate of 

placement in universities by providing preference motivation. 

Keywords: Motivation, Dam Scores, University Preferences, Removal of Dam Scores  
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Özet 

Sömürge ülkelerin bağımsızlıklarından sonra bilim insanları, aydınlar, oyun yazarları ve yazarlar, kendilerine 

özgü kültürlerini anlatma arzusuyla eserler ortaya koymuĢlardır. Sömürgeciliğe, emperyalizme ve Avrupa-

merkezciliğe karĢı muhalefeti en etkin biçimde dile getiren, sömürgelerdeki ve yeni sömürgeleĢtirilmiĢ 

uluslardaki veya bu ülkelerdeki aktivistler ve entelekteller arasında (Young 63) psikoloji, ırk, kültür ve 

siyaset gibi konulardaki çalıĢmalarıyla postkolonyal literatüre katkıda bulunan yazarlar arasında Salman 

Rushdie, Wole Soyinka, Sam Selvon, Hanif Kureishi, Anita Desai ve Chinua Achebe bulunur. Postkolonyal 

edebiyatla ilgili olarak Elleke Boehmer'in belirttiği gibi, ―postkolonyal edebiyat, basitçe imparatorluktan 

'sonra gelen' bir yazı olmaktan ziyade, genellikle sömürge iliĢkisini eleĢtirel veya yıkıcı bir Ģekilde inceleyen 

yazı olarak tanımlanır‖ (3). Buna göre, postkolonyal edebiyat, genetik ve kültürel melezleĢmeler, karĢılıklı 

önyargılar, göçler ve çok kültürlülük gibi kavramlar üzerinden sömürgeci ile sömürgeleĢtirilen arasındaki 

sömürge iliĢkisini ele alır. Trinidad'da doğan V. S. Naipul, Ģeker tarlalarında çalıĢmak için Hindistan'dan 

Trinidad'a göç eden bir aileden olması nedeniyle sömürge sonrası edebiyatın önde gelen romancılarından 

biridir. Bu amaçla, bu makale, V. S. Naipaul'un A Bend in the River romanında temsil edilen sömürge 

dönemi sonrası Diaspora'nın travmatik deneyimlerine dayanan sosyo-kültürel, kiĢisel, sosyal kimlik krizini 

postkolonyal bir perspektiften incelemeyi amaçlamaktadır. Bu düĢünceden hareketle, analiz için Homi K. 

Bhabha'nın, Edward Said'in ve Frantz Fanon'un postkolonyalizme iliĢkin yaklaĢımları kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Postkolonyalizm, kimlik krizi, V. S. Naipaul, A Bend in the River, Diaspora. 
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Abstract 

After the independence of colonized countries, scholars, intellectuals, playwrights, and writers have 

generated works with a desire to narrate their unique cultures. Among such ―activists and intellectuals in or 

from the colonies and newly decolonized nations that most effectively articulated the opposition to 

colonialism, imperialism and eurocentrsim‖ (Young 63) are Salman Rushdie, Wole Soyinka, Sam Selvon, 

Hanif Kureishi, Anita Desai, and Chinua Achebe who have contributed to the postcolonial literature through 

their works on such issues as psychology, race, culture, and politics. As regards the postcolonial literature 

Elleke Boehmer remarks, ―rather than simply being the writing which ‗came after‘ empire, postcolonial 

literature is generally defined as that which critically or subversively scrutinizes the colonial relationship‖ 

(3). Accordingly, the postcolonial literature deals with the colonial relationship between the colonizer and 

the colonized regarding such concepts as genetic and cultural hybridizations, mutual prejudices, 

immigrations, and multiculturalism. Born in Trinidad, V. S. Naipul is one of the eminent novelists of 

postcolonial literature, as he is from a family who migrated from India to Trinidad to work on the sugar 

plantations. To this end, this paper aims to analyse the socio-cultural, personal, social identity crisis based on 

the traumatic experiences of Diaspora after the colonial period as represented in V. S. Naipaul‘s a Bend in 

the River from a postcolonial perspective. With this in mind, Homi K. Bhabha‘s, Edward Said‘s, and Frantz 

Fanon‘s approaches as regards postcolonialism are employed for the analysis. 

Keywords: Postcolonialism, identity crisis, V. S. Naipaul, A Bend in the River, Diaspora. 
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Abstract 

The present thesis deals with the multi-sided phenomenon of the linguistics as the text and discourse in 

modern linguistics. It is known that all text concepts  in modern linguistics can be conditionally divided into 

the following groups: grammatical, communicative and concepts  that take in the positions of the first 

two.The text is presented as a message, objectified in the form of a written document, literary processed in 

accordance with the type of this document, consisting of a number of special unities combined by different 

types of lexical, grammatical and logical connection, and  having a certain modal character and  pragmatic 

setting. Within the grammatical concept there are two tendencies in the text study : on the basis of 

communication concepts of the text and on the basis of functional and communicative factors. The text is 

considered as a special communicative unit. Consideration of the content of the text as a whole and its 

components, taking  into account the communicative aspect, the laws of the functioning of the language and 

the construction of the text, text formation, is a great advantage of this group of concepts. It also deals with 

the difference between oral and written manifestations of speech activity . It is considered to be  an  

important factor in the general analysis of the text .It is mentioned that in linguistics, the concept of "text" is 

often associated with the concept of "discourse". The term "discourse" is interpreted as a coherent text, 

utterance, oral colloquial form of text, speech, written or oral speech work. Text is understood as an abstract, 

formal construction, and discourse is various types of its actualization, considered from the point of view of 

mental processes in connection with extralinguistic factors. Discourse is a semantic system, and the text is a 

part of this system. Text for the semantic system is the same as syllable for the phonological system. Thus, 

the discourse is realized in the text. 

Keywords : concept, discourse, linguistics, speech, text 

 

Text is a multi-sided  phenomenon. All text concepts in modern linguistics can be conditionally divided into 

the following groups: grammatical, communicative and concepts that take in the positions of the first two. 

Grammatical concepts consider the text as a result of speech activity without taking into account the process 

of generation itself and deployment of speech, and carriers of this process, i.e. excluding the author (creator) 

and addressee.  The text is presented as a message, objectified in the form of a written document, literary 

processed in accordance with the type of this document, consisting of a number of special unities combined 

by different types of lexical, grammatical and logical connection, and  having a certain modal character and  

pragmatic setting. 

Within the grammatical concept there are two tendencies in the text study: 1) when the grammar of the 

sentence is transferred to the grammar of the text and 2) when the text is treated as a linguistic object that has 

specific features that do not coincide with sentence features. 

On the basis of communication concepts of the text lies the analysis of not its syntactic or semantic structures 

but the analysis of practical communicative activity underlying at its base. With this approach, the text is 

considered as a special communicative unit. 
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On the basis of functional and communicative factors, categorical features of each type of speech acts are 

determined and described. Much attention is paid to the communicative situation and its participants, and as 

well as their influence on the text. This point of view presented in works on speech acts, on speech genres, in 

works on psycholinguistics, etc. Consideration of the content of the text as a whole and its components, 

taking into account the communicative aspect, the laws of the functioning of the language and the 

construction of the text, text formation, is a great advantage of this group of concepts.  

Many linguists point out that in the most general analysis of texts, the differences between oral and written 

manifestations of speech activity are an important factor. 

Currently under research of the structure of texts, the processes of their generation and perception is of 

particular importance the fact of which texts serve as the object of analysis: oral texts, i.e. texts first recorded 

and then converted into graphic recording, or written texts, i.e. texts that from the very beginning originated 

and produced as written texts. 

In linguistics, the concept of "text" is often associated with the concept of "discourse". Researchers interpret 

these concepts in different ways. Modern science does not give a unified interpretation of the meaning of the 

terms "discourse" and "text" due to volume and ambiguity concepts. Thus, the term "discourse" is interpreted 

as a coherent text, utterance, oral colloquial form of text, speech, written or oral speech work. [3] In the 

Linguistic Encyclopedic Dictionary "discourse" is described as "coherent text in its combination with 

extralinguistic, pragmatic, sociocultural, psycholinguistic and other factors; text, taken in the event aspect; 

speech, considered as purposeful social actions as a component involved in relationship between people and 

the mechanisms of their consciousness (cognitive processes)‖. [4] Discourse is speech ―immersed in life‖. 

[1] That's why the term "discourse", as opposed to the term "text", does not apply to ancient and other texts 

which connections with live speech are not restored directly. 

There is another interpretation when discourse is correlated with dialogue, and text is correlated with 

monologue. However, in itself such an opposition is rather conditional due to the conditionality of the 

concept of dialogue. Many researchers have pointed to the dialogic nature of the whole language, speech and 

consciousness, the fuzziness and blurring of the concepts of "dialogue" and "monologue".[1] 

The concepts of "discourse", "text" and ―speech‖ is ambiguous as well.  In linguistics, "discourse" is 

sometimes referred to continuous segments of an oral dialogue and contrast with the written text, i.e. use the 

opposition "written text" - oral discourse. However such a limitation of linguistic reality by only two forms - 

written and oral -narrows the scope of these categories. This approach is very characteristic of a number of 

formal approaches to the study of language and speech. 

Thus, it can be concluded that in modern linguistics, text is understood as an abstract, formal construction, 

and discourse is various types of its actualization, considered from the point of view of mental processes in 

connection with extralinguistic factors. Discourse is a semantic system, and the text is a part of this system. 

Text for the semantic system is the same as syllable for the phonological system. Thus, the discourse is 

realized in the text. 
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Abstract 

Being aware of the reason why we teach and setting goals about how to teach play an important role in the 

maintenance of providing a meaningful and productive way in teaching journey. Shaping a teaching 

philosophy includes all the main cores of our teaching way and influences the next steps. Philosophy is a 

kind of self-reflection of our expectation from ourselves and a way to update our knowledge of teaching 

grows. Having a teaching philosophy is like a building, each step includes our endeavor. During the shaping 

process we encounter various and different moments or principles and integrate these principles with many 

ideas and then we keep our private way. Having no philosophy or an aim includes a risk of being blown by 

every wind. Main reason to have teaching philosophies is to shape our ideas in a clear way; therefore, as 

visual-oriented materials are highly important in this century, movies might be considered as and to 

accomplish this purpose and help us shape our philosophies. Movies play a vital role in transferring the 

cultural values of culture. Movies are the reflections of the real life and let us feel as if we were in the 

characters‘ shoes. Films are helpful to raise awareness for shaping teachers‘ philosophies. Being qualified, 

effective and finding meaningful activities is a must for professional teachers. Movies are attractive since 

they include different backgrounds. This study aimed to investigate the pre-service teachers‘ perceptions 

about teacher movies and to explore whether there were any contributions of teacher movies to the pre-

service teachers‘ teaching philosophies. In this study, there were three male and four female participants 

aged 22-25. The study included the qualitative approach to collect data. Data of this study were collected 

from three essential sources: researcher‘s diary, interviews with structured questions and pre-service 

teachers‘ pre and post explanations of their teaching philosophies. The data were analyzed by content 

analysis. Researcher‘s journal was storied to make descriptive analysis of the study. Analyst triangulation 

and the participation of another researcher into data analysis process were used to facilitate deeper 

understanding. 

Keywords: Teacher Movies, Teaching Philosophies, Pre-service Teachers 
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Özet 

Seçici konuĢmazlık, genel olarak 3-6 yaĢlarında tespit edilebilen, yakın çevresindeki kiĢilerle 

normal konuĢma becerileri gösteren çocukların, konuĢmalarının beklendiği diğer spesifik 

ortamlarda konuĢamaması durumu olarak bilinmektedir. Seçici konuĢmazlığın tarihine bakıldığında, 

ilk ortaya çıktığı dönemlerde bilinçli ve gönüllü olarak konuĢmama durumu ile açıklanmıĢ olsa da 

zaman içerisinde kaygı durumu ile bağlantısı ortaya koyulmuĢ ve altta yatan sosyal kaygı 

sorunlarına artan bir odaklanmaya dikkati çekmiĢtir. Bu bozukluk genellikle çocuk aile ortamından 

okul veya diğer eğitim/bakım ortamlarına geçiĢ yaptığında, artan sosyal talep ve performans 

taleplerine bağlı olarak kaygı düzeylerindeki artıĢla kendini göstermektedir. Seçici konuĢmazlığa 

sahip olan çocuklar kimi zaman yeni ortamdaki birkaç kiĢiyle kısıtlı iletiĢim kurabilirken kimi 

zaman da iletiĢime tamamen kapalı olabilirler. Tanı kriterlerini karĢılaması için konuĢmada 

gözlenen problemlerin bir aydan fazla sürmesi, okulun ilk ayı ile sınırlı olmaması ve bir iletiĢim 

bozukluğu ile açıklanamaz olması gerekmektedir. Güncel kaynaklar, seçici konuĢmazlığın 

prevalansının oldukça düĢük olduğunu belirtmekle birlikte, bu durumun bozukluğun tam olarak 

anlaĢılamamasından kaynaklanabileceğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında, bir kaygı bozukluğu 

olan Ģeçici konuĢmazlığın, diğer bozukluklarla birlikte ortaya çıkma durumu da rahatsızlığın tam 

teĢhis edilememesine sebep olabilmektedir. AraĢtırmalar seçici konuĢmazlığın depresyon, obsesif-

kompulsif bozukluk, otizm spektrum bozukluğu, premorbid konuĢma ve dil anormallikleri ve 

geliĢimsel gecikme gibi diğer bozukluklarla birlikte ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Seçici 

konuĢmazlığın tespit edilmesinde okulun ilk yıllarının önemini düĢünüldüğünde, bozukluğu 

ilgilendiren ayırıcı tanı kriterlerinin ve birlikte ortaya çıktığı diğer bozukluklarla iliĢkisinin 

bilinmesi, okul ortamı ve klinik ortamdaki müdahalelerin baĢarılı seyretmesi için de önem arz 

etmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, seçici konuĢmazlık ile iliĢkili olarak ortaya çıkan diğer 

bozuklukları konu alan çalıĢmaları inceleyip bu bozuklara eĢlik eden seçici konuĢmazlığın ayırıcı 

tanı özelliklerini içeren bir derleme yapmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kaygı bozuklukları, Komorbidite, Seçici konuĢmazlık, Seçici mutizm. 
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Abstract 

Selective mutism is characterized by the continuous failure to speak in specific situations where 

speaking is expected, despite being able to express adequate communication skills in other settings. 

It was first introduced as a conscious and voluntary act of not speaking, however, over the years, its 

connection with anxiety has been revealed and has drawn attention to an increasing focus on the 

underlying social anxiety problems. Selective mutism usually manifests itself with an increase in 

anxiety levels due to increased social and performance demands when the child transitions to a new 

education/care setting; therefore, it is usually detected around the age of 3-6 years. Children with 

selective mutism may have limited verbal or nonverbal communication with few people in their 

new setting or may be completely closed to any type of communication. In order to meet the 

diagnostic criteria for selective mutism, the failure observed in speaking should last more than one 

month, should not be limited to the first month of school, and should not be explained by a 

communication disorder. Studies have shown that the prevalence of selective mutism is quite low, 

but this may be due to the incomplete understanding of the disorder. Moreover, being associated 

with comorbidities, the symptoms of selective mutism can go unnoticed. Studies show that selective 

mutism can present comorbidities including depression, obsessive-compulsive disorder, autism 

spectrum disorder, premorbid speech and language abnormalities, and developmental delay. 

Considering the importance of the first years of school in detecting the disorder, having an insight 

on differential diagnosis criteria for selective mutism and its association with comorbidities is also 

important for the successful implementation of interventions in school and clinical settings. The aim 

of this study is to review literature on comorbidities associated with selective mutism and the 

differential characteristics of selective mutism when comorbidities exist. 

Keywords: Anxiety disorders, Comorbidity, Selective mutism. 
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Özet 

GeliĢim psikolojisine göre, insanın yaĢamı boyunca geliĢimi ve değiĢimi devam eder. Çocukluk, geliĢimin 

temellerinin atıldığı ilk dönem olduğu için oldukça önemlidir. GeliĢim, kalıtım ve çevrenin etkileĢimi ile 

oluĢur. GeliĢimi etkileyecek çevre faktörleri ise kültür, yaĢanılan yer, aile yapısı gibi etkenlerdir. Bu etkenler 

doğuĢtan gelen özelliklerin ortaya çıkmasına olanak sağlayabileceği gibi engel de olabilir. Kültürel ve sosyal 

mekânlar ise toplum geliĢimini destekleyen mekânlardır. Bu sebeple çevreyi algılayıp farklı anlam yükleyen 

çocuk için yaĢadığı ve hayal ettiği mekânlar geliĢimine yön verir. Sembolik ögeler ve mekân unsurları 

içeren; hayal dünyasına katkı sağlayan edebi metinler ise bu konuda önemli bir yere sahiptir. Mimarlık 

mekân tasarlarken, edebiyat mekân kurgular. Buradan yola çıkılarak mekân ve edebiyat üzerinden kurulan 

iliĢki ortak payda olan çocuklar üzerinden yorumlanmaya çalıĢılacaktır. Edebiyat, var olan mekânları farklı 

yansıtarak veya var olmayan mekânları hayal ettirerek okuyucuyla buluĢturur. Çocuk edebiyatı, büyüklerden 

daha farklı bir dünyaya sahip olduğu düĢünülen çocuklar için, onlara özel olarak oluĢturulan bir edebî türdür. 

Kitaplarla buluĢan çocuğun hayal gücü geliĢir ve gerçek hayatta da bu ifadeleri yorumlar. Bu ifadeler 

içerisinde mekânsal iletiler de bulunmaktadır. Yapılan çalıĢmada edebiyat ve mekân iliĢkisi çocuk kitapları 

üzerinden incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı çocuk edebiyatı ve mekân kavramlarına yönelik araĢtırmalar için 

kaynak oluĢturmaktır. Bu bağlamda literatür çalıĢması yapılmıĢ; konu ile ilgili örnekler içeren makale, tez ve 

rastlantısal olarak seçilen kitaplar ile genel bir değerlendirme yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, çocuk, ileti, mekânsal ileti. 
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Abstract 

According to developmental psychology, the development and change of the people continues throughout 

their life. Childhood is very significant period as it is the first period in which the foundations of 

development are laid. Development occurs through the interaction of heredity and environment. 

Environmental factors that will effect development are such as culture, place of residence, family structure. 

These factors can either enable or hinder the emergence of innote characteristics. Cultural and social 

domains are spaces that support development of society. For this reason, for the child, who perceives the 

environment and assigns different meanings, the paces she lives and imagines direct her development. 

Literary text that contain symbolic and spatial elements and contribute to the world of imagination have an 

important place in this regard. While architecture designs space, literature constructs space and literature. 

From this point of view this and literature the relationship established through space and literature will be 

tried to be interpreted through children who are on the common denominator of this relationship. Literature 

brings the reader together by reflecting the existing spaces differently or by making the non-existent spaces 

imagine. Children‘s literature is a literary genre created specifically for children, who are thought to have a 

different world than adults. The imagination of the child who meets with books develops and interprets these 

expressions in real life. These expressions also includes spatial messages. In this study, the relationship 

between literature and space was examined through children‘s books. The aim of the study is to create a 

resource for research on children‘s literature and space concepts. In this contest, a literature study was 

conducted, a general evolution was mode with articles, thesis and randomly selected books containing 

examples on the subject.  

Keywords: Children‘s literature, child, message, spatial message 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarı düzeyleri ile ruhsal zekâ (SQ) ve 

duygusal zekâ (EQ) düzeylerini belirlemek ayrıca akademik baĢarıları ile ruhsal ve duygusal zekâ düzeyleri 

arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla araĢtırma ―iliĢkisel tarama modeli‖ dikkate alınarak 

yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın örneklem grubunu 2021-2022 akademik yılı bahar döneminde Türkiye‘deki bir 

devlet üniveritesinde öğrenim gören 147 Türkçe öğretmeni adayı oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın sonucunda 

Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarılarının iyi; ruhsal zekâ ve duygusal zekâ düzeylerinin ise 

yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarıları ile ruhsal ve 

duygusal zekâ düzeyleri arasında pozitif veya negatif yönlü herhangi anlamlı bir iliĢkiye ulaĢılamamıĢtır. 

Ancak Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarıları ile ruhsal zekâ özelliklerinden biri olan ―kiĢisel 

anlam üretimi‖ alt boyutu arasında pozitif yönlü düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca 

öğretmen adaylarının ruhsal zekâ özellikleri ile duygusal zekâ düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde 

anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Buna ek olarak duygusal zekâ düzeyleri ile ruhsal zekâ özellikleri alt 

boyutlarının tümü arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre duygusal zekâ düzeyi ile 

ruhsal zekânın ―yüksek bilinç ve farkındalık durumlarına girme‖ alt boyutu arasında en yüksek düzeyde 

anlamlı iliĢki gözlemlenirken; ―kiĢisel anlam üretimi‖ alt boyutu arasında ise en düĢük düzeyde anlamlı 

iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, akademik baĢarı, ruhsal zekâ (SQ), duygusal zekâ (EQ) 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the academic achievement levels, spiritual intelligence (SQ) and 

emotional intelligence (EQ) levels of Turkish teacher candidates, and also to reveal the relationship between 

their academic achievement and spiritual and emotional intelligence levels. For this purpose, the research 

was conducted by considering the ―relational screening model‖. The sample group of the research consists of 

147 teacher candidates studying at a state university in Turkey in the spring semester of the 2021-2022 

academic year. As a result of the research, the academic success of Turkish teacher candidates is good; it was 

detected that the levels of spiritual intelligence and emotional intelligence were at high levels. No significant 

positive or negative relationship was found between the academic achievements of Turkish teacher 

candidates and their spiritual and emotional intelligence levels. However, a positive and low-level significant 

relationship was found between the academic achievement of Turkish teacher candidates and the ―personal 

meaning production‖ sub-dimension, which is one of the characteristics of spiritual intelligence. In addition, 

a positive and moderately significant relationship was found between pre-service teachers‘ spiritual 

intelligence and emotional intelligence levels. In addition, a positive and significant relationship was found 

between emotional intelligence levels and all sub-dimensions of spiritual intelligence. According to this, 

while the highest level of significant relationship was observed between the level of emotional intelligence 

and the sub-dimension of ―states of entering high consciousness and awareness‖ of spiritual intelligence; It 

was detected that there was the lowest level of significant relationship between the ―personal meaning 

production‖ sub-dimension. 

Keywords: Turkish education, teacher candidate, academic success, spiritual intelligence (SQ), emotional 

intelligence (EQ) 
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GĠRĠġ 

Zekanın ne olduğuyla ilgili değerlendirmeler yıllarca yapılmıĢ ve yapılmaya da devam etmektedir. Zekanın 

ne olduğuna dair ortaya konulan çeĢitli tanımlar arasından 52 zekâ araĢtırmacısı tarafından kabul görmüĢ 

baĢka bir ifadeyle üzerinde uzlaĢı sağlanan en ünlü zekâ tanımı 1994‘te Wall Street Journal‘da 

yayımlanmıĢtır. Söz konusu bildiride zekâ; ―akıl yürütme, problem çözme, soyut düĢünme, karmaĢık fikirleri 

kavrama, planlama, hızlı öğrenme ve tecrübeden öğrenme iĢlevlerini kapsayan çok genel bir zihinsel 

kapasite‖ (Akt. Sak, 2016) Ģeklinde tanımlanmaktadır. Farklı araĢtırmacılar tarafından farklı Ģekillerde 

tanımlanan zekânın farklı türlerinin olduğu da belirlenmiĢtir. Nitekim Gardner (2004), çoklu zekâ teorisinde 

bireylerde birbirinden farklı sekiz zekâ alanının olduğunu belirlemiĢ hatta ―varoluĢçu zekâ‖ ile ―ahlaki 

zekâ‖nın da bunlara eklenebilecek zekâ alanları olabileceğini belirtmiĢtir. Günümüzde özellikle de son 

yıllarda uluslararası ölçekte ―duygusal zekâ‖ (EQ) ve ―ruhsal zekâ‖ (SQ) kavramlarına eğitim alanındaki 

çalıĢmalarda sıklıkla yer verildiği ve bu zekâ türlerinin akademik baĢarıyla iliĢkisinin incelendiği 

görülmektedir. Konuyla ilgili birtakım araĢtırmacılar, Gardner‘in çoklu zekâ teorisinde yer alan zekâ 

türlerinin ruhsal zekâya ait özellikleri de karĢıladığını (Amram, 2007; Emmons, 2000; King ve DeCicco, 

2009; Montgomery, 2013; Vaughan, 2002; Wolman, 2001); bazı araĢtırmacılar ise Gardner‘in ortaya 

koyduğu içsel zekâ ve sosyal zekâ türlerinin duygusal zekâ açısından büyük önem taĢıdığını vurgulamaktadır 

(Goleman, 1996; Shuler, 2004). Nihayetinde Gardner‘in çoklu zekâ teorisi içerisinde yer alsın veya almasın 

gerek duygusal zekâ gerekse ruhsal zekâ türlerinin akademik baĢarı üzerinde etkili olduğu belirlenmiĢtir 

(Perez vd., 2012). Öte yandan söz konusu akademik baĢarı olduğunda; sadece zihinsel, ruhsal ya da duygusal 

zekanın belirleyici olmadığı bu zeka türlerine ilaveten Sarıer‘in (2016) de belirttiği gibi ―benlik saygısı, öz 

yeterlik algısı, motivasyon, ders çalıĢma alıĢkanlığı, derse yönelik tutum, öğretmen davranıĢları, okul 

müdürünün liderliği, okul kültürü, anne-babanın tutum ve davranıĢları, aile katılımı, anne-baba eğitim 

durumu ve ailenin sosyoekonomik düzeyi‖ gibi birçok faktörün etkili olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu 

çalıĢmada odaklanılan durum, bireylerin akademik baĢarıları üzerinde duygusal zekâ düzeyleri ve ruhsal 

zekâ özelliklerinin de etkili olabileceği hususlarına dikkatleri çekmektir. 

Duygusal zekâ (EQ); ―duyguları doğru kavramayı, yerine, zamanına uygun ve dengeli ifade etmeyi, 

empatiyi, sempatiyi ve uyumlu iliĢkileri sağlar. Bu zekanın yüksekliği iĢte yükselmeyi sağladığı gibi 

toplumda sevilen ve barıĢık bir yaĢamı destekler‖ (Bozdağ, 2022). Duygusal zekâ düzeyi yüksek bireylerin 

daha fazla fiziksel aktivite ve sosyal rollerde bulundukları, daha iyi zihin, ruhsal durum, genel sağlık algısı 

ve daha düĢük vücut ağrı algısı ortaya koydukları belirlenmiĢtir. Ayrıca duygusal zekâ düzeyi yüksek 

bireylerin güçlü ve zayıf yanlarını fark ettikleri, sezgisel olarak diğer bireylerin neye ihtiyaçlarının olduğunu 

veya ne istediklerini kavrayabildikleri, stresli durumlarda sakinliklerini korumada daha baĢarılı oldukları 

tespit edilmiĢtir (Akt., Tatar, Tok, Tekin Bender & Saltukoğlu, 2017). Yine çeĢitli bilimsel çalıĢmalarda 

bireylerin duygusal zekâ düzeyleri ile dil becerilerinden biri olan dinleme becerileri (Kıroğlu, Aslan & Elma, 

2019), iletiĢim becerileri (TaĢlıyan, Hırlak & Harbalıoğlu, 2015), okuduğunu anlama becerileri (ÇavuĢoğlu, 

2019) ve üniversite yaĢamına uyum düzeyleri (Yılmaz & Zembat, 2019) arasında anlamlı iliĢkiler olduğu 

ortaya konulmuĢtur.  

Ruhsal zekâ (SQ) ise bireyin günlük yaĢamda yaptığı iĢin onun için ne anlama geldiğini, değerleriyle ne 

oranda paralellik gösterdiğini sorgulayan zekâdır. Bireyin günlük hayatta kendisini ruhen huzurlu hissetmesi 

ve yaptığı bir iĢin doğru olduğuna inanması açısından ruhsal zekâ önem arz etmektedir (Üstten, 2008). 

Karadeniz ve Aydın‘a (2016) göre ruhsal zekâ; insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesini, kendisine karĢı 

daha merhametli olmasını ve problem çözmede daha sağduyulu davranmasını sağlayan bununla birlikte 

insanın baĢarıları gibi baĢarısızlıklarının da olabileceğini, baĢarısızlıkları baĢarıya giden yolda edinilen 

tecrübeler olarak görmesi gerektiğini sağlayan, insanın baĢarısız olduğunda veya ruhen yaĢadığı 

bunalımlardaki manevi sıkıntıyı hafifleten bir zekâ türüdür. Dolayısıyla gerek duygusal gerekse ruhsal 

zekânın bireyin özelde baĢarı ve baĢarısızlıkları genelde ise yaĢamları üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bu 

sebeplerle özellikle eğitim alanında bireylerin duygusal ve ruhsal zekâ düzeylerinin belirlenmesinin önem 

arz ettiği düĢünülmektedir. Nitekim eğitim alanındaki bilimsel araĢtırmalarda zekâ ile baĢarının sıklıkla ve 

yoğun biçimde ele alındığı bilinen ve kaçınılmaz bir durumdur. Ancak artık zekâ denilince sadece zihinsel 

zekâ (IQ) değil hatta Gardner‘in çoklu zekâ kuramını da aĢan duygusal zekâ (EQ) ve ruhsal zekanın (SQ) 

eğitim sürecine daha yoğun biçimde dahil olması gerekmektedir. 
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Buradan hareketle bu çalıĢmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarı düzeyleri ile ruhsal 

zekâ ve duygusal zekâ düzeylerini belirlemek ayrıca akademik baĢarıları ile ruhsal ve duygusal zekâ 

düzeyleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. AraĢtırmanın ana problem cümlesi ―Türkçe öğretmeni 

adaylarının akademik baĢarı, ruhsal ve duygusal zekâları ne düzeydedir ve akademik baĢarıları ile ruhsal ve 

duygusal zekâları arasındaki iliĢki düzeyi nedir?‖ Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın Modeli 

Bu çalıĢma yapılandırılırken ―iliĢkisel tarama modeli‖ temel alınmıĢtır. Bilimsel araĢtırmalarda bu model, 

―iki ve ikiden daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkinin/korelasyonun varlığını aynı zamanda derecesini 

belirlemek‖ amacıyla kullanılmaktadır (Karasar, 2011, s. 81). 

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın katılımcılarını 2021-2022 akademik yılı bahar döneminde Türkiye'deki bir devlet 

üniversitesinde öğrenim gören 147 Türkçe öğretmeni adayı oluĢturmaktadır. YaĢları 18-34 yaĢ aralığında 

değiĢen öğrencilerin %75.5‘i (n=111) kadın, %24.5‘i (n=36) ise erkeklerden oluĢmaktadır. ÇalıĢma grubuna 

ait birtakım özellikler Tablo 1‘de bulunmaktadır. 

 

Tablo 1. Katılımcılara Dair Tanılayıcı Bilgiler 

Cinsiyet f % 

Kadın 111 75.5 

Erkek 36 24.5 

YaĢ f % 

18-20 45 30.6 

21-22 61 41.5 

23-24 27 18.4 

25 yaĢ ve üstü 14 9.5 

Sınıf Düzeyi f % 

1.  39 26.5 

2.  38 25.9 

3.  31 21.1 

4.  39 26.5 
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Veri Toplama Araçları 

Bu araĢtırmanın verileri ―KiĢisel Bilgi Formu‖, ―Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‖ ve ―Schutte Duygusal Zekâ 

Testi‖ aracılığıyla toplanmıĢtır. Katılımcıların ―akademik baĢarı notu, yaĢ, cinsiyet ve sınıf düzeyi‖ 

bilgilerine araĢtırmacı tarafından oluĢturulan ―KiĢisel Bilgi Formu‖ aracılığıyla ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın 

veri toplama araçlarından biri olan ve Karadeniz ile Aydın (2016) tarafından geliĢtirilen ―Ruhsal Zekâ 

Özellikleri Ölçeği‖, beĢli likert tipinde hazırlanmıĢ olan bir ölçme aracıdır. Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı .910 olan ölçek, 5 faktörlü bir yapıya sahip olan geçerli ve güvenilir ölçme yapan bir araçtır (s. 69). 

AraĢtırmanın bir diğer veri toplama araçlarından biri olan ―Duygusal Zekâ Testi‖ ise Schutte ve arkadaĢları 

tarafından geliĢtirilen, Tatar, Tok, Tekin Bender ve Saltukoğlu (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan beĢli 

likert tipinde hazırlanmıĢ olan bir ölçme aracıdır. Tatar ve arkadaĢları (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan 

―Schutte Duygusal Zekâ Testi‖nin iç tutarlılık katsayısı .86 iken test tek boyutlu faktör yapısı gösteren 

geçerli ve güvenilir ölçme yapan bir araçtır (s. 139). 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

―Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik BaĢarıları ile Ruhsal Zekâ ve Duygusal Zekâ Düzeyleri 

Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi‖ baĢlıklı araĢtırmanın verilerinin toplanmasında ve yazımında tüm bilimsel 

etik ve alıntı kurallarına uygun hareket edilmiĢtir. Mevcut çalıĢmanın verileri toplanırken öncelikle 

katılımcılar araĢtırma hakkında bilgilendirilmiĢ ve araĢtırmaya katılım için gönüllülük temel alınmıĢtır. 

AraĢtırmacı tarafından yüz yüze ortamda katılımcıların veri toplama araçlarına ulaĢmaları sağlanmıĢ ve 

araĢtırma formlarının doldurulması ortalama 20 dakikalık bir süreyi almıĢtır. ÇalıĢma grubundan elde edilen 

veriler, SPSS 23 programına veri olarak girilerek gerekli analizler yapılmıĢtır. Verilerin betimsel analizinde 

öncelikle ruhsal zekâ özellikleri ölçeği ile duygusal zekâ testinden elde edilen puanların normal dağılıma 

sahip olup olmadığı ölçülmüĢtür. Yapılan analizlerde tüm verilerin normal dağılıma sahip olmadığı (shapiro 

wilk ve kolmogorov smirnov değerleri= p<0.05) belirlenmiĢtir. Bu sebeple istatistiksel analizlerde 

parametrik olmayan testler kullanılarak ―spearman sıra farkları korelasyon analizi‖ yapılmıĢtır. UlaĢılan 

korelasyonları değerlendirirken Büyüköztürk‘ün (2014, s. 32) belirttiği 0.70-1.00 arasındaki korelasyon 

katsayısının yüksek, 0.70-0.30 arası değerin orta, 0.30-0.00 arasındaki değerin ise düĢük düzeydeki iliĢkiyi 

temsil ettiği kabul edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

Mevut araĢtırmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarı düzeyleri ile ruhsal zekâ özellikleri ve 

duygusal zekâ düzeyleri arasındaki iliĢki analiz edilmeden önce ilk olarak akademik baĢarı, ruhsal ve 

duygusal zekâ düzeyleri belirlenmiĢtir. Bu bağlamda Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarı 

düzeyleri sınıflandırılırken ―puanı 0-44 aralığındaki değere sahip olanlar çok düĢük, puanı 45-54 

aralığındakiler düĢük, 55-69 aralığındakiler orta, 70-84 aralığındakiler iyi ve puanı 85-100 aralığındakiler 

çok iyi‖ olacak Ģekilde beĢ grupta toplamıĢtır. Bu sınıflandırma temel alınarak yapılan analiz sonuçları Tablo 

2‘de sunulmuĢtur. Tablo 2 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının %1.3‘ünün çok düĢük, 

%4.1‘inin düĢük, %27.9‘unun orta, %59.9‘unun iyi, %6.8‘inin ise çok iyi derecede akademik baĢarıya sahip 

olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla Türkçe öğretmeni adaylarının önemli bir bölümünün (%66.7) akademik 

baĢarılarının iyi ve çok iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Nitekim Türkçe öğretmeni adaylarının akademik 

baĢarı ortalamalarının iyi düzeyde ( ̅=72) olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Akademik BaĢarı Düzeyleri 

Düzeyi Aralık n % 

Çok DüĢük  (0-44) 2 1.3 

DüĢük  (45-54) 6 4.1 

Orta  (55-69) 41 27.9 

Ġyi  (70-84) 88 59.9 

Çok iyi  (85-100) 10 6.8 

Toplam 0-100 236 100 

Maksimum puan= 91; minimum puan= 37.5; ranj=53.5; mod=80; medyan=75;  ̅=72; SS=10 

 

Mevcut araĢtırmada Türkçe öğretmeni adaylarının ruhsal zekâ düzeylerinin ne düzeyde olduğu incelenmiĢtir. 

Buna göre beĢ faktörlü, beĢli likert tipinde ve 26 ifadeden oluĢan ―Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‖nden 

alınabilecek en düĢük puanın 26, en yüksek puanın ise 130 olması gerekmektedir. Tablo 3 incelendiğinde 

öğretmen adaylarının %0.7‘sinin düĢük, %21.1‘inin orta, %78.2‘sinin ise yüksek ruhsal zekâ düzeyine sahip 

oldukları belirlenmiĢtir. Öğretmen adaylarının ruhsal zekâ özelliklerinin ortalaması ise  ̅=104‘tür. Bu 

bulgular Türkçe öğretmeni adaylarının ruhsal zekâ özelliklerinin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.   

 

Tablo 3. Katılımcıların Ruhsal Zekâ Düzeyleri 

Düzey Aralık n % 

DüĢük (26-60) 1 0.7 

Orta (61-95) 31 21.1 

Yüksek (96-130) 115 78.2 

Toplam (26-130) 147 100 

Maksimum puan= 130; minimum puan=56; ranj=74; mod=103; medyan=103;  ̅=104; SS=12.7 

 

AraĢtırmada ―Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‖nin alt boyutlarına göre Türkçe öğretmeni adaylarının ruhsal 

zekâ özelliklerinin hangi seviyede olduğu da analiz edilmiĢtir. Bu bağlamda ―ruhsal/manevi boyutunu 

anlama yeteneği‖, ―metafizik farkındalık‖, ―yüksek bilinç ve farkındalık durumlarına girme‖, ―farkındalık‖, 

―kiĢisel anlam üretimi‖ olmak üzere beĢ alt boyuttan oluĢan Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‖nin 

―ruhsal/manevi boyutunu anlama yeteneği‖ boyutunda toplam sekiz ifade yer aldığından dolayı bu boyuttan 

alınabilecek en düĢük puanın sekiz, en yüksek puanın ise 40 olması gerekmektedir. Tablo 4 incelendiğinde 

araĢtırmaya katılan 147 öğretmen adayından sadece ikisinin (%1.4) ruhsal zekâ özelliklerinin ruhsal/manevi 

boyutunu anlama yeteneğine iliĢkin düzeylerinin düĢük, 33‘ünün (%22.4) orta, 112‘sinin (%76.2) ise yüksek 

olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu boyuta yönelik ortalamaları ise  ̅=32.5‘tir. Bu bulgular, 



 

  179
 

Türkçe öğretmeni adaylarının ruhsal/manevi boyutunu anlama yeteneğine iliĢkin özelliklerinin yüksek 

düzeyde olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Ruhsal/Manevi Boyutu Anlama Yeteneğine ĠliĢkin Düzeyleri 

Düzey Aralık n % 

DüĢük (8-18) 2 1.4 

Orta (19-29) 33 22.4 

Yüksek (30-40) 112 76.2 

Toplam (8-40) 147 100 

Maksimum puan= 40; minimum puan=16; ranj=24; mod=32; medyan=32;  ̅=32.5; SS=5 

 

Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‘nin alt boyutlarından biri olan ―metafizik farkındalık‖ boyutu altı ifadeden 

oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu boyuttan alınabilecek en düĢük puanın altı, en yüksek puanın ise 30 olması 

gerekmektedir. Tablo 5 incelendiğinde katılımcılardan sadece altısının (%4.1) ruhsal zekâ özelliklerinin 

metafizik farkındalıklarına iliĢkin düzeylerinin düĢük, 44‘ünün (%29.9) orta, 97‘sinin (%66) ise yüksek 

olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu boyuta yönelik ortalamaları ise  ̅=24.1‘dir. Bu bulgular, 

Türkçe öğretmeni adaylarının metafizik farkındalıklarına iliĢkin özelliklerinin yüksek düzeyde olduğunu 

göstermektedir. 

 

Tablo 5. Katılımcıların Metafizik Farkındalıklarına ĠliĢkin Düzeyleri 

Düzey Aralık n % 

DüĢük (6-14) 6 4.1 

Orta (15-22) 44 29.9 

Yüksek (23-30) 97 66 

Toplam (6-130) 147 100 

Maksimum puan= 30; minimum puan=11; ranj=19; mod=30; medyan=24;  ̅=24.1; SS=4.3 

 

Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‘nin alt boyutlarından ―yüksek bilinç ve farkındalık durumlarına girme‖ 

boyutu beĢ ifadeden oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu boyuttan alınabilecek en düĢük puanın beĢ, en yüksek 

puanın ise 25 olması gerekmektedir. Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların 42‘sinin (%28.6) yüksek bilinç ve 

farkındalık durumlarına girmeye iliĢkin düzeylerinin orta, 105‘inin (%71.4) ise yüksek olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu boyuta yönelik ortalamaları ise  ̅=20.6‘dır. Bu bulgular, Türkçe 

öğretmeni adaylarının yüksek bilinç ve farkındalık durumlarına girmeye iliĢkin özelliklerinin yüksek 

düzeyde olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 6. Katılımcıların Yüksek Bilinç ve Farkındalık Durumlarına Girmelerine ĠliĢkin Düzeyleri 

Düzey Aralık n % 

DüĢük (5-11) - - 

Orta (12-18) 42 28.6 

Yüksek (19-25) 105 71.4 

Toplam (5-25) 147 100 

Maksimum puan= 25; minimum puan=12; ranj=13; mod=19; medyan=20;  ̅=20.6; SS=3 

 

Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‘nin alt boyutlarından bir diğeri olan ―farkındalık‖ boyutu dört ifadeden 

oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu boyuttan alınabilecek en düĢük puanın dört, en yüksek puanın ise 20 olması 

gerekmektedir. Tablo 7 incelendiğinde katılımcılardan sadece ikisinin (%1.4) ruhsal zekâ özelliklerinin 

farkındalıklarına iliĢkin düzeylerinin düĢük, 34‘ünün (%23.1) orta, 111‘inin (%75.5) ise yüksek olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu boyuta yönelik ortalamaları ise  ̅=16.9‘dur. Bu bulgular, Türkçe 

öğretmeni adaylarının ruhsal zekâ özelliklerinin farkındalıklarına iliĢkin düzeylerinin yüksek düzeyde 

olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 7. Katılımcıların Ruhsal Zekâ Özelliklerinin Farkındalıklarına ĠliĢkin Düzeyleri 

Düzey Aralık n % 

DüĢük (4-9) 2 1.4 

Orta (10-15) 34 23.1 

Yüksek (16-20) 111 75.5 

Toplam (4-20) 147 100 

Maksimum puan= 20; minimum puan=8; ranj=12; mod=16; medyan=17;  ̅=16.9; SS=3 

 

Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‘nin alt boyutlarından ―kiĢisel anlam üretimi‖ boyutu üç ifadeden 

oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu boyuttan alınabilecek en düĢük puanın üç, en yüksek puanın ise 15 olması 

gerekmektedir. Tablo 8 incelendiğinde katılımcılardan 14‘ünün (%1.4) ruhsal zekâ özelliklerinin kiĢisel 

anlam üretimine iliĢkin düzeylerinin düĢük, 77‘sinin (%52.4) orta, 26‘sının (%38.1) ise yüksek olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu boyuta yönelik ortalamaları ise  ̅=10.5‘tir. Bu bulgular, Türkçe 

öğretmeni adaylarının kiĢisel anlam üretimine iliĢkin özelliklerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 8. Katılımcıların KiĢisel Anlam Üretimine ĠliĢkin Düzeyleri 

Düzey Aralık n % 

DüĢük (3-6) 14 9.5 

Orta (7-11) 77 52.4 

Yüksek (12-15) 26 38.1 

Toplam (3-15) 147 100 

Maksimum puan= 15; minimum puan=3; ranj=12; mod=12; medyan=11;  ̅=10.5; SS=2.8 

 

Mevut araĢtırmada Türkçe öğretmeni adaylarının duygusal zekâ düzeyleri de incelenmiĢtir. Bu bağlamda tek 

faktörlü, beĢli likert tipi ve 33 ifadeden oluĢan ―Schutte Duygusal Zekâ Testi‖nden alınabilecek en düĢük 

puanın 33, en yüksek puanın ise 165 olması gerekmektedir. Tablo 9‘a göre katılımcıların %2‘sinin düĢük, 

%20‘sinin orta, %77.6‘sının ise yüksek duygusal zekâya sahip oldukları görülmektedir. Türkçe öğretmeni 

adaylarının duygusal zekâ düzeylerinin ortalaması ise  ̅ =131.5‘tir. Bu bulgular öğretmen adaylarının 

duygusal zekâ düzeylerinin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 9. Katılımcıların Duygusal Zekâ Düzeyleri 

Düzey Aralık n % 

DüĢük (33-77) 3 2 

Orta (78-121) 30 20.4 

Yüksek (122-165) 114 77.6 

Toplam (33-165) 147 100 

Maksimum puan= 163; minimum puan=68; ranj=95; mod=130; medyan=132;  ̅=131.5; SS=15.6 

 

Mevcut araĢtırmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarılarıyla duygusal zekâ düzeyleri ve ruhsal 

zekâ düzeyleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Söz konusu iliĢkinin belirlenmesi için ―spearman sıra farkları 

korelasyon‖ analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçlarını gösteren Tablo 10 incelendiğinde ulaĢılan puanlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir iliĢkinin bulunmadığı tespit edilmiĢtir (p>0.05). Ayrıca 

araĢtırmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarıları ile Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği‘nin alt 

boyutları olan ―ruhsal/manevi boyutunu anlama yeteneği, metafizik farkındalık, yüksek bilinç ve farkındalık 

durumlarına girme, farkındalık ve kişisel anlam üretimi‖ arasındaki iliĢki de analiz edilmiĢtir. Yapılan 

analizlerde akademik baĢarı ile ruhsal zekâ özelliklerinden sadece ―ruhsal/manevi boyutunu anlama 

yeteneği‖ arasında negatif yönlü bir iliĢkinin olduğu, diğer alt boyutlarla pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu 

belirlenmiĢtir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının akademik baĢarılarıyla ruhsal zekâ özelliklerinin alt 

boyutlarından sadece ―kiĢisel anlam üretimi‖ arasında düĢük düzeyde de olsa (r=173; p<0.05) anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Tablo 10. Katılımcıların Akademik BaĢarıları, Ruhsal ve Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki Sperman Sıra 

Farkları Korelasyon Analizi Sonuçları 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1-Genel not ortalaması 

  

Korelasyon 

katsayısı 
1        

p -        

2-Duygusal zekâ 

düzeyleri 

  

Korelasyon 

katsayısı 
.151 1       

p .068 -       

3-Ruhsal zekâ özellikleri 

  

Korelasyon 

katsayısı 
.045 .605 1      

p .586 .000 -      

4-Ruhsal zekâ 

özelliklerinin 

ruhsal/manevi boyutunu 

anlama yeteneği 

  

Korelasyon 

katsayısı 
-.119 .325 .731 1     

p .150 .000 .000 -     

5-Ruhsal zekâ 

özelliklerinin metafizik 

farkındalıkları 

  

Korelasyon 

katsayısı 
.038 .554 .845 .484 1    

p .643 .000 .000 .000 -    

6-Ruhsal zekâ 

özelliklerinin yüksek 

bilinç ve farkındalık 

durumlarına girme 

durumları 

  

Korelasyon 

katsayısı 
.037 .596 .698 .388 .537 1   

p .655 .000 .000 .000 .000 -   

7-Ruhsal zekâ 

özelliklerinin 

farkındalıkları 

  

Korelasyon 

katsayısı 
.114 .502 .779 .516 .658 .471 1  

p .168 .000 .000 .000 .000 .000 -  

8-Ruhsal zekâ 

özelliklerinin kiĢisel 

anlam üretimi 

  

Korelasyon 

katsayısı 
.173 .291 .488 .185 .317 .192 .340 1 

p .036 .000 .000 .024 .000 .019 .000 - 

n=147; p<0.05 



 

  183
 

AraĢtırmada Türkçe öğretmeni adaylarının duygusal zekâ ve ruhsal zekâ düzeyleri arasındaki iliĢki de analiz 

edilmiĢtir. Tablo 10 incelendiğinde öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ile ruhsal zekâ özellikleri 

arasında orta düzeyde anlamlı bir iliĢki olduğu gözlenmektedir (r=605; p<.05). Ayrıca öğretmen adaylarının 

duygusal zekâ düzeyleri ile ruhsal zekâ özelliklerinden ―ruhsal/manevi boyutunu anlama yeteneği‖ (r=.325; 

p<.05), ―metafizik farkındalık‖ (r=.554; p<.05), ―yüksek bilinç ve farkındalık durumlarına girme‖ (r=.596; 

p<.05) ve ―farkındalık‖ (r=.502; p<.05) boyutları arasında orta düzey; ―kiĢisel anlam üretimi‖ (r=.291; 

p<.05) boyutu arasında ise düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Bu verilere göre 

öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ruhsal zekâ özellikleri alt boyutları arasında en yüksek 

iliĢkinin ―yüksek bilinç ve farkındalık durumlarına girme‖ arasında olduğu en düĢük iliĢkinin ise ―kiĢisel 

anlam üretimi‖ arasında olduğu belirlenmiĢtir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ  

Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarı düzeyleri ile ruhsal zekâ ve duygusal zekâ düzeylerinin 

belirlendiği ve akademik baĢarı ile ruhsal ve duygusal zekâ düzeyleri arasındaki iliĢkinin ortaya koyulduğu 

bu araĢtırmanın sonucunda ulaĢılan sonuçlar incelendiğinde; Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarı 

ortalamalarının iyi ( ̅=72), ruhsal zekâ özelliklerinin ( ̅=104) ve duygusal zekâ düzeylerinin ( ̅=131.5) ise 

yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarı ortalamaları ile 

ruhsal zekâ özellikleri (r=.045; p>.05) ve duygusal zekâ düzeyleri (r=.151; p>.05) arasında anlamlı bir 

iliĢkinin olmadığı tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte Türkçe öğretmeni adaylarının ruhsal zekâ özellikleri ile 

duygusal zekâ düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir 

(r=.605; p<.05). Buna göre Türkçe öğretmeni adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ile ruhsal zekâ özellikleri 

alt boyutlarından ―ruhsal/manevi boyutunu anlama yeteneği‖ (r=.325; p<.05), ―metafizik farkındalık‖ 

(r=.554; p<.05), ―yüksek bilinç ve farkındalık durumlarına girme‖ (r=.596; p<.05) ve ―farkındalık‖ (r=.502; 

p<.05) arasında orta düzey; ―kiĢisel anlam üretimi‖ (r=.291; p<.05) arasında ise düĢük düzeyde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir.  

Daha önceden de ifade edildiği gibi mevcut araĢtırmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik baĢarıları 

ile duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki belirlenmemiĢtir. Alanyazın incelendiğinde duygusal 

zekâ ile akademik baĢarı arasında pozitif yönlü anlamlı iliĢkinin olduğu çeĢitli çalıĢmaların olduğu (Baba, 

2012; Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000; Dağlı, 2006; IĢıksalan, 2020; ĠyibaĢ & Akın, 2021; Kavcar, 2011; 

Mammadov & Keser, 2016; Seyis, 2011; TaĢlıyan, vd., 2015; Üzel & Hangül, 2012) görülmektedir. Benzer 

Ģekilde ÇavuĢoğlu‘nun (2019) Türkçe öğretmeni adaylarıyla yaptığı çalıĢmada da öğretmen adaylarının 

akademik baĢarılarıyla duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Öte yandan bazı yurt 

içi ve yurt dıĢında yürütülen çalıĢmalarda bireylerin akademik baĢarılarıyla duygusal zekâ düzeyleri arasında 

anlamlı bir iliĢki olmadığı ortaya konulmuĢtur (Kenarlı, 2007; Newsome, Day & Cataro, 2000; Yılmaz, 

2007). Bu sonuçlardan hareketle mevcut çalıĢmanın bulgularının bu yönüyle alanyazındaki bazı çalıĢmaların 

sonuçlarıyla örtüĢtüğü bazılarınınkiyle de ayrıĢtığı söylenebilir. Bu sonuç, konuyla ilgili daha fazla 

çalıĢmanın yapılması gerektiğini göstermektedir. 

Mevcut araĢtırma kapsamında ele alınan konulardan bir diğeri ise Türkçe öğretmeni adaylarının akademik 

baĢarıları ile ruhsal zekâ özellikleri arasındaki iliĢkidir. Mevcut araĢtırmada öğretmen adaylarının akademik 

baĢarıları ile ruhsal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. Alanyazın incelendiğinde 

bireylerin akademik baĢarı ile ruhsal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğunu ortaya koyan 

çalıĢmaların (Aydın & Karadeniz, 2017; Turan, Koç, Ulucan & Yüce, 2020) yanı sıra akademik baĢarı ile 

ruhsal zekâ arasında anlamlı iliĢkinin bulunmadığı çalıĢmalara da (Smartt, 2014) rastlanmaktadır. Söz gelimi 

ÇavuĢoğlu‘nun (2019) Türkçe öğretmeni adaylarıyla yaptığı çalıĢmada öğretmen adaylarının akademik 

baĢarılarıyla ruhsal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Dolayısıyla ÇavuĢoğlu‘nun 

(2019) çalıĢmasının sonuçlarıyla mevcut çalıĢmanın bulgularının bu yönüyle örtüĢtüğü görülmektedir.  

Mevcut araĢtırma kapsamında Türkçe öğretmeni adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ düzeyleri arasındaki 

iliĢki de analiz edilmiĢtir. Yapılan incelemelerde öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ düzeleri 

arasında orta düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Ulusal alanyazın kapsamında öğretmen 

adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ düzeyleri arasındaki iliĢkinin incelendiği sadece bir çalıĢmaya 
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rastlanmıĢtır. ÇavuĢoğlu (2019) tarafından yapılan söz konusu çalıĢmada öğretmen adaylarının ruhsal ve 

duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Dolayısıyla ÇavuĢoğlu tarafından yapılan 

çalıĢmanın sonuçlarıyla mevcut çalıĢmanın bulgularının örtüĢmediği görülmektedir. Ülkemizde bu alanda 

yapılacak çalıĢmalara ihtiyaç olduğu açıktır.  

Gerek ulusal gerekse uluslararası eğitim alanındaki bilimsel araĢtırmalarda zekâ ile baĢarının sıklıkla ve 

yoğun biçimde ele alındığı bilinen ve kaçınılmaz bir durumdur. Ancak artık zekâ denilince sadece zihinsel 

zekâ (IQ) değil hatta Gardner‘in çoklu zekâ kuramını da aĢan duygusal zekâ (EQ) ve ruhsal zekanın (SQ) 

eğitim sürecine dahil olması gerekmektedir. Özellikle duygusal ve ruhsal zekanın akademik baĢarı 

üzerindeki doğrudan ya da dolaylı etkileri veya bu zekâ alanlarını besleyen ya da körelten durumlara 

odaklanan çeĢitli çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle yapılacak farklı çalıĢmaların sonuçlarıyla 

mevcut çalıĢmaların sonuçları da anlam kazanacaktır. 
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Ġdiomların tərkibinə daxil olan xüsusi ad ümumi isimlərə xas qanunauyğunluqlara tabe olur və ―potensial 

söz‖ kimi çıxıĢ etsə də, spesifik məna yükü daĢıyır. Onomastik idiomlar, əsasən, linqvokulturoloji 

xüsusiyyətlərə malik olub iĢləndikləri dilin daĢıyıcılarının yaĢadığı əraziyə aid xüsusi adların tərkibə daxil 

olması ilə diqqəti cəlb edirlər.  

Onomastik vahidlər dilin leksik sistemində xüsusi lay təĢkil edir. Onlar müxtəlif sahələrə görə bir-biri ilə 

əlaqədə olan yarımsistemlər yaradır. Ümumi dilçilikdə onomastik tərkib haqqında istiqamətverici dəqiq 

konsepsiya olmadığını və  türkologiyada onomastik vahidlərin konkret təsnifinin yoxluğunu qeyd etmiĢ 

A.Qurbanov onomastik vahidləri 7 müstəqil qrupa bölməyi təklif etmiĢdir: 1) antroponimlər; 2) etnonimlər; 

3) toponimlər; 4) hidronimlər; 5) zoonimlər; 6) kosmonimlər; 7) ktematonimlər [1, s.7-8]. Belə bir bölgüyə 

istinadla onomastik idiomların da 7 fərqli qrupunu ayırmaq olsa da, bura fitonim tərkibli olanları da əlavə 

etmək lazım gəlir. Türk dillərində bu qrupların hər birinə aid müəyyən miqdarda deyimlərin mövcudluğunu 

söyləmək mümkündür. Zoonim və fitonimlərin təbiətdəki növ çoxluğu onların frazeologizm tərkibində daha 

tez-tez qeydə alınmasına zəmin yaradır. Bununla belə, tərkibində antroponim və toponim olan onomastik 

idiomlar da hər bir dildə müəyyən çoxluq əmələ gətirir. Məsələn, «Bir həsirdir, bir Məmmədnəsir», «Həsən 

keçəl, keçəl Həsən nə fərqi var», «Fatıya tuman tikir», «Axilles dabanı», «Qordi düyünü», «ġah Abbası 

taxtda görmək» antroponimik, «Tulaya öz samovarı ilə getmək», «Çini-maçini gəzmək», «Burada mənəm, 

Bağdadda kor xəlifə», ―Mazandaranda çaqqal az idi, biri də bu yandan gəldi‖ frazeologizmləri isə toponimik 

tərkiblidir.  

Müxtəlif xalqların frazeoloji sisteminə daxil olan onomastik frazeologizmlərin bir qismində ekvivalentlik və 

ya yaxınıq müĢahidə edilir. Məsələn, ―Balıq baĢdan iylənər‖. ―Ağac barı ilə tanınar‖. ―Bülbülə qızıl qəfəs də 

zindandır‖. 

Xalq yaradıcılığının bir qolu olan atalar sözlərinin mənbəyi onun məxsus olduğu xalqın tarixi, mədəniyyəti, 

adət-ənənəsi, həyat tərzi, yaĢadığı təbiətdir. Odur ki, atalar sözləri məxsus olduğu xalqın keçdiyi tarixi 

dövrləri, adət və ənənələrini, təfəkkür tərzini, dünyabaxıĢı və psixologiyasını özündə əks etdirir.  

Cins-növ qarĢılaĢdırması əsas götürüldükdə tərkibində cins və ya növün adı olan onomastik vahidləri 

ayırmaq olur. ―Dəvə kimi böyüksən, qulanı qədər ağlın yoxdur‖. «Kitabi-Dədəm Qorqud» dastanlarında 

«dəvəcə böyümüsən köĢəkcə ağlın yoxdur» -deyimi iĢlənir. 

Müxtəlifsistemli dillərdə onomastik frazeologizmlərdə semantik ümumilik istisna olunmur. Atalar sözlərinin 

semantikasında ümumilik, müxtəlif xalqlarda oxĢar əĢya, hadisə və əhvalatların mövcud olmasından irəli 

gəlir. Lakin bu ümumilik söz və söz birləĢmələrində hər xalqın özünəməxsus formalarının olmasını istisna 

etmir. Müxtəlif xalqlarda bu və ya digər heyvana münasibətdə oxĢarlıq ekvivalent zoonimik 

frazeologizmlərin tərkib komponenti olan adın bildirdiyi heyvana eyni və ya oxĢar münasibətdən 

qaynaqlanır.  
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Azərbaycan dilində istedadlı Ģair və dövlət xadimi olmuĢ Molla Pənah Vaqifin adı ilə bağlı frazeoloji 

birləĢmədən istifadə olunur. «Hər oxuyan Molla Pənah olmaz». Qeyd etmək lazımdır ki, sintaktik paralelizm 

əsasında bu frazeoloji vahidin baĢqa variantı da yaradılmıĢdır. «Hər oxuyan Molla Pənah olmaz, hər qatırçı 

Murad.» M.Adilov və G.Əsədov göstərir ki, «Bəzi atalar sözlərinin müvazi (paralel) tərkiblərinin ikinci tərəfi 

atılır, zaman keçdikcə yaddan çıxır. Bəzilərində isə bu proses davam edir. Məsələn, «Hər oxuyan Molla 

Pənah olmaz, hər qatırçı Murad» atalar sözünün ikinci tərəfi « hər qatırçı Murad» çox zaman iĢlənmir. Bəzi 

kitablarda bu bir atalar sözünün hər iki paralel komponenti ayrı-ayrılıqda müstəqil atalar sözü kimi təqdim 

edilir»[2, s.83]. «Hər qatırçı Murad olmaz» frazeologizminin zaman keçdikcə unudulmasının səbəbi bu 

sahənin istifadədən çıxması ilə bağlı olmuĢdur. Tarixi Ģəxsiyyətlərin adları ilə bağlı olan frazeologizmlər 

dünya dillərinin hər birində, o cümlədən də Azərbaycan dilində də kifayət qədər çoxdur. Bəzən belə 

frazeologizmlərdə dəyiĢmələr edilir və onların müxtəlif Ģəxsiyyətlərin adları ilə bağlı variantları aĢkara çıxır. 

Məsələn, «Nadiri taxta görüb, ġah Abbası qundaqda» və ya «Süleymanı taxtda görüb, ġah Abbası 

qundaqda».  

ġübhəsiz ki, dil qohumluğu, mədəni irsin yaxınlığı, ərazi vəhdəti, ümumiyyətlə xalqlararası dil əlaqələri 

atalar sözlərində özünü büruzə verir. Qohum dillərdə yaranmıĢ atalar sözləri arasında oxĢarlıq, yaxınlıq daha 

yüksəkdir. Bu xalqların dillərindəki atalar sözlərinin əksrəiyyəti bir-birinə uyğun gəlir. Fərqlər isə az qeydə 

alınır və bu fərqlərə baxmayaraq, baĢqa dildəki qarĢılığı dərhal tapmaq olur. 

Ac tavuk kendini buğday ambarında görür. Türk dilindəki bu atalar sözünün Azərbaycan dilindəki qarĢılığı 

«Ac toyuq yuxusunda darı görər» Ģəklindədir. Ağacı kurt, insanı dert yer. Azərbaycan dilində bu atalar sözü 

tam oxĢar formada iĢlənir. Ağacı qurd, insanı dərd yeyər.  

Onu da qeyd edək ki, atalar sözü, zərb məsəl, aforizm, qanadlı sözlər, rəvayətli ifadələr, alqıĢlar, qarğıĢlar, 

ibarələr kimi vahidlərin bir-biri ilə hüdudları dəqiq müəyyənləĢdirilməmiĢdir. ―Türk dillərində cümlə tipli 

frazeoloji vahidlər mövcuddur və istər ədəbi, istərsə də canlı danıĢıq dilində cümlə səviyyəli frazeoloji 

vahidlərdən geniĢ Ģəkildə istifadə edilir. Qeyd edək ki, türk dillərində cümlə səviyyəli frazeoloji vahidlərin 

böyük əksəriyyətini atalar sözləri, alqıĢ və qarğıĢlar təĢkil edir‖ [3., s. 263]. 

Bitki, heyvan adlarında qarĢılıqlar varsa, antroponim, toponim, etnonim tərkibli cümləĢəkilli onomastik 

vahidin ekvivalentini müəyyənləĢdirmək çətinlik törədir. Bu cür onomastik vahidlər tərcüməyə gəlmir və 

beləliklə, ekvivalenti tapmaq, yaxud frazeologizmi baĢqa yolla transformasiya etmək haqqında elmi fikir 

söyləmək konkret araĢdırmalar aparmaq tələbini ortaya atır. Bu baxımdan struktur-genetik cəhətdən 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən, coğrafi yaxınlığa və uzunmüddətli mədəni-tarixi əlaqələrə malik olmayan, 

müxtəlif sistemli dillərdə iĢlədilən ekvivalent idiomatik ifadələrin bir sıra struktur-semantik və leksik-

semantik cəhətləri diqqəti cəlb edir.  

―Keçəl Həsən və ya Həsən keçəl, nə fərqi var‖ idiomunda nə üçün Həsən adının iĢlədilməsini təyin etmək 

çətindir. ―Əlinin papağını Vəlinin, Vəlinin papağını Əlinin baĢına qoymaq‖ frazeologizmində də ―Əli‖ və 

―Vəli‖ adlarının istifadə olunma səbəbi dəqiq məlum deyildir. ―Əlisi dəli, Vəlisi dəli, qırılmıĢların hamısı 

dəli‖ deyimində də ―Əli‖ və ―Vəli‖ adları iĢlənir. Qeyd edək ki, Əli və Vəli adları həmqafiyədir. ―Dəli‖ sözü 

də bu adlarla qafiyələnir. Bu baxımdan ―Əli‖ və ―Vəli‖ adlarının qafiyə və ahəng məqsədilə seçilməsi fikrini 

irəli sürmək mümkündür. ―Bir həsirdir, bir Məmmədnəsir‖ frazeoloji vahidində də qafiyə üzdədir. Deməli, 

bir sıra hallarda antroponimin seçilməsi qafiyələmə, ahəng yaratma məqsədi daĢımıĢdır. Antroponimdən 

istifadə isə, deyimdəki fəaliyyətin insanla bağlılığından irəli gəlmiĢdir. Yəni adamın dəliliyini nəzərə 

çatdırmaq üçün antroponimin seçilməsi vacib Ģərtdir. Həmçinin papağı bir baĢdan digərinə qoymaq da 

Ģəxsdən danıĢmağı tələb edir. Ġki Ģəxs adından istifadə edilməsi zamanı həmin adların bir-biri ilə 

qafiyələnməsi deyimin effektli, emosional və ekspressiv səslənməsini təmin edir. ġəxs adlarının qafiyə və 

ahəng yaradan cütlərinin seçilməsi, yaxud Ģəxs adı ilə ümumi ismin ahənginə (həsir-Məmmədnəsir) görə 

xüsusi adların bir qisminin iĢlənmə səbəbini izah etmək mümkündür.  

Bir məsələni də qeyd edək ki, ―həsir‖ və ―Məmmədnəsir‖ adlarında qafiyəni əsas səbəb kimi irəli sürmək o 

qədər də düzgün deyil. Çünki mürəkkəb Ģəxs adının ikinci komponenti olan ―Nəsir‖ də müstəqil 

antroponimdir və qafiyələnmə ona əsaslanır. Belə olduqda nə üçün ―Bir həsirdir, bir Nəsir‖ deyimi 

yaranmamıĢdır? Fikrimizcə, burada baĢqa amillər də nəzərə alınmalıdır. Məsələ yalnız qafiyələnmədə 

deyildir. Nəsir adı geniĢ yayılmıĢ və yüksək iĢləklik qazanmamıĢ addır. Bundan baĢqa, mürəkkəb 
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―Məmmədnəsir‖ antroponimi həm iĢləklik baxımından, həm də assosiativ olaraq impilisit Ģəkildə varlılıq 

təsəvvürü yaradır, nəticədə yenə də implisit varlı-kasıb antonimik münasibəti əmələ gəlir. Deməli, adların 

frazeoloji birləĢmənin tərkibinə daxil edilməsinə real gerçəkliyə münasibəti, milli-mədəni dəyərlər də təsir 

göstərir. 

Əli və Vəli adları eyni onomastic frazeologizmin tərkibində qoĢa iĢlənir və iki belə frazeoloji vahiddə vardır: 

1) Əlinin papağını Vəlinin, Vəlinin papağını Əlinin baĢına qoymaq; 2) Mal Əlinin, ad Vəlinin. Hər iki 

frazeologizmdə iĢlənən antroponimlər konkret Ģəxsi deyil, ümumi Ģəxsi bildirir. Frazeologizmlərdə adları 

qarĢılaĢdırma planı vardır və adların qafiyələnməsi( Əli –Vəli) onların yaxın ətrafda iĢlənməsi axıcılıq vı 

monolitlik əmələ gətirir. Adların bu Ģəkildə seçilməsinin baĢlıca səbəbi budur. Ġkinci səbəb adların sadəliyi 

və bu sadəliyin də ahəngdarlığı, rahat səslənməni təmin etməyə kömək göstərməsidir.  

A.V.Kunin mürəkkəb cümlə tipində frazeologizmlərin yalnız atalar sözü olduğunu qeyd etməklə yanaĢı, 

aĢağıdakı struktur həddini ikisözlü birləĢmə, yuxarı həddini mürəkkəb cümlə hesab edir. Onun fikrinə görə, 

mürəkkəb cümlə quruluĢunu aĢan konstruksiyalar dil vahidi deyil, ona görə də frazeoloji vahid də ola bilməz 

4, s.26.  

Tərkibində toponim olan frazeoloji vahidlərin böyük bir qismi bir dildə mövcuddursa, baĢqa bir dildə 

frazeoloji vahid təĢkil etmir, sərbəst birləĢmələrdə ifadəsini tapmır. Məsələn, ingilis dilindəki ―to try sweep 

back the Atlantic with a broom‖ frazeologizmin hərfi tərcüməsi ―Atlantik okeanı süpürgə ilə süpürmək‖ 

anlamını verir. Bu frazeologizm mümkün olmayan iĢi görməyə cəhd göstərmək məqamında iĢlədilir. Eyni 

frazeologizm Azərbaycan dilində yoxdur və ingilis dilindən də kalka yolu ilə alınmamıĢdır. Dilimizdə 

tərkibində ―Atlantik okean‖ toponimi olan frazeologizm də qeydə alınmır. Lakin mümkün olmayan, baĢ 

tutmayan iĢə cəhd göstərmək mənasını verən atalar sözləri az deyildir. Məsələn, ―Halva, halva deməklə, ağız 

Ģirin olmaz‖ deyimi də baĢ tutmayacaq iĢdən danıĢmaq mənası verir. Atalar sözlərinin tərkibindəki onimin 

hansı səbəbdən iĢlənməsini aydınlaĢdırmaq müvafiq dil mənzərəsini qiymətləndirməyə kömək göstərir. 

Onim bir çox assosiasiyalar (tarixi-mədəni, ədəbi və s.) yaradır. Dilin daĢıyıcı üçün həmin dilin onomastik 

semantikası, tarixi-mədəni xüsusiyyətləri məlumdur. BaĢqa dilin daĢıyıcıları isə bu onimlər haqqında geniĢ 

təsəvvürə malik olmurlar. Ən yaxĢı halda onimin növü və hansı obyekti adlandırması barədə məlumat olsa 

da, spesifik milli-mədəni assosiasiyalar əlavə biliklər tələb edir. Toponimin mədəni komponentinin 

semantikləĢdirilməsi olmadan toponimin ölkəĢünaslıq dəyəri yalnız coğrafi obyekt haqqında dar informasiya 

ilə məhdudlaĢır, tarixi-mədəni və sosial-iqtisadi assosiasiyalar ümumi təhlildən kənarda qalır. Bu cəhət 

onomastik frazeologizmin ümumi semantikasını müəyyənləĢdirmək zamanı özünü daha aĢkar göstərir. 

Atalar sözləri dilin dayanıqlı vahidləri olsalar da, onlarda da zaman keçdikcə müəyyən dəyiĢikliklər baĢ 

verir. Hər bir dilin frazeoloji sisteminə yalnız müxtəlif funksional üslublar deyil, onların etimoloji yaranma 

mənbələri də təsir göstərir. Belə vəziyyət xüsusi adlı vahidin etimoloji təhlilini, xüsusi adın daha köhnə, 

qədim mənasının təyin olunmasını, frazeoloji vahidin törəmə mənbəyini müəyyənləĢdirməyi tələb edir.  

Artalar sözlərində antroponimlərin cinsi mənsubluğuna görə təhlil kiĢi adlarının çoxluğunu təsdiq edir. ―Şah 

Abbasa yaradı, keçəl Abbasa yaramadı?!‖; ―Evində yatır, yuxuda Həzrəti Süleymanı görür‖. ―Verdiğine pişman 

mı oldun, Ali Paşa vergisi mi?‖; ―Mühür kimde ise Süleyman odur‖. ―Aləmin malı, mülkü, Qəmbərin yırtıq 

kürkü‖. ―İp ucu vermez Malkoçoğludur‖ və s.   

Atalar sözlərinin tərkibində xüsusi isimlər adi halda ayrıca bir xüsusi mənfi və ya müsbət əlamətə malik deyillər, 

bu əlamətləri onlar atalar sözlərinin tərkibində qazanırlar. Belə apelyativ əlamətlərin konkret bir antroponimə aid 

edilməsi onun daĢıyıcısı olan insanın dominant xüsusiyyətlərindən uzaqlaĢdırılması və həmin adın ümumi 

xarakter qazanması məqsədi daĢımıĢdır.  

Onomastik idiomların bir qisminin yaranma mənbəyi folklordur. Məsələn;  ―Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm: bir 

yumruğa qırxın əzərəm!‖; ―Allah verib Zeyniyə, dişi yoxdur çeynəyə‖; ―Bir həsirdir, bir Məmmədnəsir‖. Bununla 

yanaĢı, insanların müĢahidə və təcrübələri ilə bağlı olan onomastik deyimlər də çox yayılmıĢdır.  ―Hər kənddən 

bir dəli, Kələxanıdan qabağuva gələni‖; Dəvənin azanı Ağcaqabula gedər; ―Araz həmişə kötük gətirməz‖;  ―Bez 

alırsan Musul‘dan, kız alırsan asilden‖.  

Atalar sözlərində iĢlənən onomastik vahidin real və irreal olması xüsusi tədqiqat tələb etsə də, onlarda real adların 

iĢlənməsi faktını qəbul etmək lazım gəlir. Çünki atalar sözləri həqiqəti, təcrübədə təsdiqini tapmıĢ faktları bildirir. 
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Ona görə də onların tərkibinə uydurma onomastik vahidin daxil edilməsi özünü doğrultmur.  

Onomastik tərkibli atalar sözlərinin qohum dillər əsasında tədqiqi onların bu dillərdə adekvat və ekvivalent 

variantlarının mövcudluğunu təsdiq edir. Toponim tərkibli atalar sözləri cöğrafi ərazi ilə bağlılığa malik olur. Belə 

ərazidə baĢqa dillərin daĢıyıcılarının yaĢadığı məkanların adlarına rast gəlmək olur. Azərbaycan dilinin toponim 

tərkibli atalar sözləri vfə məsəllərində Ġran ərazisindən olan yer adlarının iĢlənməsi qeydə alınır.  

Beləliklə, atalar sözləri və zərb məsəllərdəki onomastik vahidlərin əsas xüsusiyyəti xüsusi adların dil 

daĢıyıcılarına məlum olması və bu dillərdə iĢləkliyi ilə bağlılığı aĢkara çıxır. Fitonim və zoonim tərkibli atalar 

sözlərində isə ərazi və dil qohumluğu həlledici amil deyildir. Belə atalar sözlərinin yaranması müvafiq heyvan və 

bitkilərə aid keyfiyyətlərə əsaslanır, onların müxtəlifsistemli dillərdə eyni məzmunda iĢlənməsi mümkün sayıla 

bilər.   
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Rezüme 

Məqalədə atalar sözləri və zərb-məsəllərdə onomastik vahidlərin, xüsusi adların iĢlənməsi məsələsi 

araĢdırılır. Hər bir dilin idiomlar sistemində onomastik vahidli frazeologizmlər müəyyən bir lay təĢkil edir. 

Bu laya daxil olan idiomlar tərkibdəki onimin mnövünə görə təsnif oluna bilir. Təhlil göstərir ki, zoonim və 

fitonim tərkibli idiomlar dildə çoxluq təĢkil edir. Antroponimik atalar sözlərində kiĢi adları qadın adlarından 

daha çox istifadə olunur. Antroponimlərin seçilib iĢlədilməsi müxtəlif səbəblərlə izah oluna bilir. Belə 

səbəblərdən biri də atalar sözlərində, deyimdə ahəng və ritm yaratmaq məqsədilə qafiyələnmədən istifadə 

edilməsidir. Toponimik atalar sözlərində iĢlənən xüsusi adlar dil daĢıyıcısının yaĢadığı əraziyə aid olur. 

Həmsərhəd, baĢqa dil daĢıyıcılarının yaĢadığı əraziyə aid adların da istifadə olunması müĢahidə olunur.  

  

Resume  

The article deals with the issue of processing onomastic units and special names in proverbs and proverbs. In 

the system of phraseology of each language, phraseology with onomastic units form a certain layer. Idioms 

included in this layer can be classified according to the type they contain. The analysis shows that 

phraseological units containing zoonym and phytonym make up the majority in the language. Male names 

are used more often than female ones in anthroponymic proverbs. The choice and use of anthroponyms can 

be explained by different reasons. One of such reasons is the use of rhyming to create harmony and rhythm 

in proverbs and sayings. Special names used in toponymic proverbs refer to the locality where the native 

speaker lives. It is noted that there are also names referring to the locality where speakers of other languages 

live. 
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OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLER EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK 

GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHER'S OPINIONS ON VALUES EDUCATION 

 

Feyza UÇAR ÇABUK 

Osmaniye Korkutata University, Türkiye 

 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı; okul öncesi öğretmen adaylarının değerler eğitimine yönelik görüĢlerini 

belirlemektir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 

Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 46 kadın 7 erkek olmak üzere toplam 53 öğretmen adayı 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın amacı ve içeriği ile ilgili kısa bir bilgi verilmiĢ ve ardından araĢtırmaya 

katılmaya gönüllü okul öncesi öğretmen adayları çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. AraĢtırmanın verileri kiĢisel 

bilgi formu ve yedi açık uçlu sorudan oluĢan Değerler Eğitimi GörüĢme formu ile toplanmıĢtır. GörüĢmeler 

yüz yüze gerçekleĢtirilmiĢ ve her bir görüĢme yaklaĢık 15-25 dakika sürmüĢtür. AraĢtırma kapsamında okul 

öncesi öğretmen adaylarına değerler eğitimi ile ilgili sorular sorulmuĢ ve cevapları not edilmiĢtir. AraĢtırma 

kapsamında görüĢme formundan elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda, okul öncesi öğretmen adayları en çok saygı, dürüstlük ve hoĢgörü değerlerine sahip olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Öğretmen adayları çocuklara öncelikle saygı, sevgi ve hoĢgörü değerlerinin kazandırılması 

gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Çocuklara kazandırılması en kolay değerin sevgi, yardımseverlik ve dürüstlük 

olduğunu; kazandırılması en zor değerin ise empati, paylaĢma ve adalet olduğunu belirtmiĢlerdir. Öğretmen 

adaylarının çoğu; değerler eğitiminin tüm sürece yayılarak ve somutlaĢtırarak kazandırılabileceğini 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca öğretmen olduklarında çocuklara değerler eğitimini kazandırmada en çok rol model 

olmaya ve yaparak yaĢayarak uygulamaya özen göstereceklerini belirtmiĢlerdir.  

Anahtar kelimeler: Değerler eğitimi, okul öncesi, öğretmen adayı.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research;to determine the views of pre-school teacher candidates on values education. 

The study group of the research consists of 53 teacher candidates, 46 female and 7 male, who are studying in 

the Department of Preschool Education in the Faculty of Education in the 2022-2023 academic year. A brief 

information about the purpose and content of the research was given, and then students who volunteered to 

participate in the research were included in the study. The data of the research were collected with the 

personal information form and the Values Education Interview form consisting of seven open-ended 

questions. The interviews were conducted face to face and each interview lasted approximately 15-25 

minutes. Within the scope of the research, questions about values education were asked to pre-school teacher 

candidates and their answers were noted. Within the scope of the research, the data obtained from the 

interview form were analyzed through content analysis. As a result of the research, pre-school teacher 

candidates stated that they have the values of respect, honesty and tolerance the most. Pre-service teachers 

stated that the values of respect, love and tolerance should be taught to children first. The easiest value to be 

taught to children is love, helpfulness and honesty; They stated that the most difficult values to gain are 

empathy, sharing and justice. Most of the teacher candidates; They stated that values education can be gained 

by spreading and concretizing the whole process. In addition, they stated that when they become teachers, 

they will take care to be a role model and practice by doing and living in teaching children values education. 

Keywords: Values education, pre-school, teacher candidate. 
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Abstract 

Objective:  

The paper investigates the term structure of foreign direct investment into Vietnam economy by dividing the 

short-term, medium-term and long-term contribution on the domestic economic growth. The data is an 

annual sample of Vietnam economy over 2007-2021. 

Methodology:  

The research methodology is first based on the recent literature review on the impact of foreign direct 

investment on the economic growth rate of the host economy. Then, the paper examines the contribution of 

foreign direct investment into the Vietnam‘s economic growth by the term structure.  

Findings: 

The empirical evidence records that the foreign direct investment stimulates the domestic economic growth 

by promoting the net exports in the medium-term and by the capital accumulation process in the long-term. 

In the short-term, the foreign direct investment also provides the foreign currency, which affect directly the 

equilibrium foreign exchange rate. Therefore, the foreign direct investment is a crucial growth engine for the 

Vietnam economy. 

Implications: 

The evidence suggests that the foreign direct investment can be a priority for the public policy to enhance the 

domestic economic growth rate. Beside the domestic sector, including the state-owned firms and private 

firms, the foreign direct investment needs to be managed so that its contribution to domestic economic 

growth is maximized.  

Keywords: Foreign Direct Investment; Term-Structure; Qualitative Analysis; Quantitative Analysis; 

Vietnam Economy.  
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The foreign direct investment (FDI) is the main driver of cross-border capital flows in the recent financial 

globalization over last decades. This type of capital flows contributes significantly on the economic growth 

in the host countries, and also entails the allocation of trading value chain around the world. The current 

context of high inflation rate and low economic growth prospects (World Bank, 2022) also stresses the 

importance of FDI capital flows as the connection channel across economies to solve the global stagflation 

prospect.  

The current paper investigates the contribution of foreign direct investment on the economic growth by 

considering the term-structure of this capital inflows. The long-term analysis examines the contribution of 

FDI capital inflows into domestic capital accumulation; The medium-term analysis explores the contribution 

of FDI capital inflows into exports and imports; And the short-term analysis focuses on the contribution of 

FDI capital inflows into domestic currency stability.  

The empirical evidence records that the foreign direct investment stimulates the domestic economic growth 

by promoting the net exports in the medium-term and by the capital accumulation process in the long-term. 

In the shor-term, the FDI also contributes to more stable domestic currency. Therefore, the foreign direct 

investment is a crucial growth engine for the Vietnam economy. 

The paper belongs to the literature on the foreign capital inflows. The capital inflows exert positive impact 

on the economic growth, but only when the financial development level of the host country is high enough 

(Prasad et al, 2007). The FDI also generates one dynamic sector which accounts for a significant share on the 

exports and imports of the host country. By that mechanism, the FDI can also affect the trade-offs between 

the output and inflation in an economy (Hung, 2021). In the short-run, an economy facing the policy 

trilemma in the international finance would have to deal with the foreign currency supply originated from the 

FDI inflows. The fluctuation of foreign exchange rate can be an absorpter of the fluctuation on the foreign 

capital inflows (Obsfeld et al, 2019). 

Our result synthesizes the impact of FDI inflows on an economy by three terms, including the short-term, 

medium-term and long-term. Therefore, the paper provides a multi-aspect impact of FDI inflows on the 

economic growth of the host economy.  

The paper is structured as follows. The first section on Introduction would briefly describe the main results. 

Then, the second section on Framework analyzes the theory and data, while the third section on Evidence 

investigates the term-structure of foreign direct investment. Finally, the fourth section on Conclusion would 

summarize the paper and discuss the public policy. 

 

FRAMEWORK 

Theory 

In the long-term, the foreign direct investment (FDI) contributes on the economic growth by enhancing the 

domestic capital accumulation process. According to the neoclassical growth model (Solow, 1956; Swan, 

1956), an economy tends to converge to one long-run equilibrium in which the capital stock per effective 

unit of labor is constant. Along this convergence path, the economy needs to accumulate the capital, both 

from domestic and foreign sources, to attain the long-run equilibrium. Thus, the convergence to the steady 

state economic growth rate is determined by the capital accumulation, then, depending on the foreign capital.  

By the long-term aspect of foreign direct investment, the contribution of FDI can be captured by the share of 

FDI sector over domestic output, measured by the gross domestic product (GDP). Another indicator can be 

the share of FDI sector over domestic government revenue, which illustrates the significance of FDI sector 

on the domestic fiscal space. In both theory an practice, a huger fiscal space supports the intervention of 

government on the domestic economy, such as the stimulus package for aggregate demand, especially on the 

economic recession period.  

In the medium-term, the foreign direct investment contributes on the economic growth by stimulating the 

foreign trade of goods and services. The foreign trade, in fact, illustrates the foreign demand for domestic 
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goods and services. Thus, according to the idendity equation of aggregate demand, the net exports, which is 

equal to the exports substracting by the imports, contributes to domestic demand, then, economic growth.  

By the medium-term aspect of foreign direct investment, the contribution of FDI works through the 

establishment of one dynamic sector which contributes on the domestic exports and imports. Thus, the 

medium-term role of FDI can be illustrated by the share of FDI sector over exports, imports, and the relative 

comparision of net exports by FDI sector with that by domestic sector.  

In the short-term, the foreign direct investment contributes on the economic growth by providing the 

additional source of foreign currency. In the foreign exchange market, the equilibrium exchange rate is 

jointly determined by the supply and demand for foreign currency. The supply of foreign currency comes 

from the capital inflows such as the foreign direct and indirect investment, foreign-currency debts, aid flows 

and even remittances from domestic workers in foreign economies.  

By the short-term aspect of foreign direct investment, the contribution of FDI is captured by the supply of 

foreign currency, which affects the foreign exchange rate between domestic and foreign currency. Then, one 

way to examine this channel is to analyze the co-movement of the growth rate of FDI disbursed value with 

the depreciation rate of domestic currency.  

 

Data 

The data is a time-series annual sample of Vietnam economy covering the 1990-2021 period. The starting 

point is 1990 when the Vietnam economy stimulates the international integration into the world economy 

with some breakthrough laws such as the Law of Firm, Law of Foreign Investment. And the ending point is 

2021 when the Vietnam economy is recovering from the recent Covid-19 pandemic. With a long time period 

of over 30 years, the data sample is useful to shed a new light into the term-structure of the foreign direct 

investment into the Vietnam economy.  

The foreign direct investment (FDI) is measured by the disbursed values in billion USD in current price. And 

the long-term contribution of FDI into the economic growth is measured by the share of FDI sector over the 

gross domestic product in percentage. The medium-term contribution of FDI into the foreign trade is 

measured by the share of FDI sector over the exports, imports and total exports and imports value. The short-

term contribution of FDI into the foreign exchange market is measured by the fluctuation of official 

VND/USD exchange rate over time. 

The data on the foreign direct investment, economic growth, exports and imports are all from the Vietnam 

General Statistic Office (GSO, 2022). And the data on the official exchange rate is from the World Bank 

Macroeconomic Monitoring Database (WB, 2022).  

 

EVIDENCE 

Long-Term 

Figure 1 shows the long-term contribution of FDI on the economic growth. The share of FDI sector raises 

from 15,16% in 2005 to 20,02% in 2021, with only a sligh decrease over 2010-2012. The increase of GDP 

share by the FDI sector proves the significant role of this sector toward the domestic growth rate. As recent 

theory and evidence, the positive contribution of FDI into domestic GDP can work through the domestic 

capital accumulation process. An economy needs the foreign capital inflows to build up domestic capital 

stock in the convergence pathway to its long-run equilibrium, or steady state.  

Another aspect of the long-term contribution by FDI is the share of FDI sector over domestic government 

revenue. In theory, a huger government revenue can support more space for the fiscal policy implementation. 

In the Vietnam economy, as Figure 1 shows, the share of FDI sector over government revenue raises from 

9% in 2005 to 18% in 2021. On other hand, the share by FDI sector doubles over a period of 16 years.  
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Figure 1: Foreign Direct Investment and Economic Growth 

 

Source: Vietnam General Statistic Office. 

Medium-Term 

Figure 2 recors the medium-term contribution of foreign direct investment into the domestic economy. The 

line figures show that the share of FDI sector over both exports and imports tends to increase over time. The 

share of FDI sector over exports raises from 28% in 1995 to 73% in 2021, while its share over imports also 

goes up from 18% in 1995 to 65% in 2021. Overall, the share of FDI sector over total exports and imports 

increases from 21% in 1995 to 70% in 2021, which means a 3,5-folds increase over a period of 26 years.  

Another indicator of FDI contribution on the foreign trade is revealed by the comparision of the net exports 

by the FDI sector with that by the domestic sector. By the indentity equation of GDP, the net exports are one 

component of GDP. According the view point by Vietnam government, the net exports together with private 

consumption and investment jointly composes the three-horse vehicle which drive the domestic economic 

growth rate. As Figure 2 shows, while the domestic sector continuously run the deficit trade balance, the FDI 

sector have the surplus trade balance. For example, in 2021, the domestic sector has a deficit trade balance of 

25 billion USD while the foreign sector has surplus trade balance of 28 billion USD. This results in an 

overall surplus trade balance at about 3 billion USD in 2021. Therefore, the trade surplus by the FDI sector is 

strong enough to counteract the trade deficit by the domestic sector.  

Figure 2: Foreign Direct Investment and Foreign Trade 
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Source: Vietnam General Statistic Office. 

Short-Term 

Figure 3 shows the correlation between the foreign direct investment inflows and the domestic currency. In 

details, we compute the annual growth rate of disbursed FDI on percentage and the depreciation rate of 

domestic currency on percentage. The disburse FDI illustrates the absorption capacity of an economy toward 

the foreign capital. And its growth rate shows the change of absorption capacity over time. Moreover, the 

value of domestic currency is illustrated by the foreign exchange rate of domestic currency, VND, over the 

foreign currency, USD. We also employ the official nominal exchange rate rather than the real rate or 

effective rate for the reason that the official nominal rate is the common reference for the foreign trade and 

banking activities, while the real or effective exchange rate is more useful in accessing the strength of one 

currency.  

The data records a high correlation between these two variables: when the disbursed FDI growth rate reduces 

over time, the VND depreciation rate also goes down. The reduction of disbursed FDI growth rate proves the 

inflows of FDI tends to approach the aborption capacity of an economy. And the decrease of VND 

depreciation rate proves that the domestic currency tends to enter a stable zone, in which, its value has less 

standard deviation around the mean. Therefore, the combination of low disbursed FDI growth rate and low 

VND depreciation rate shows that the FDI inflows are associated with more stable domestic currency. 

 

 

 

 

Figure 3: Foreign Direct Investment and Domestic Currency 
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Source: Vietnam General Statistic Office. 

 

CONCLUSION 

The paper investigates the term structure of foreign direct investment into Vietnam economy by dividing the 

short-term, medium-term with long-term contribution on the domestic economic growth. The data is an 

annual sample of Vietnam economy over 2007-2021. 

The empirical evidence records that the foreign direct investment stimulates the domestic economic growth 

by promoting the net exports in the medium-term and by the capital accumulation process in the long-term. 

In the shor-term, the FDI also contributes to more stable domestic currency. Therefore, the foreign direct 

investment is a crucial growth engine for the Vietnam economy. 

The evidence suggests that the foreign direct investment can be a priority for the public policy to enhance the 

domestic economic growth rate. Beside the domestic sector, including the state-owned firms and private 

firms, the foreign direct investment needs to be managed so that its contribution to domestic economic 

growth is maximized.  
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Abstract 

The banking segment is the engine of any nation's economy. The   economic status of any nation rest on how   

stable their banking industry is. In other words, any issue that affects banks also has an impact on the 

economy of the nation.  This study   assess the implication of treasury single account on banks   in Nigeria; a 

study of   first bank of Nigeria PLC. A sample  of 200 participants were randomly selected across 50 

branches of first banks in Plateau, Ondo,   Bayelsa,   Bauchi, Kaduna and Enugu state.  Primary and 

secondary data were used for this study. Descriptive statistics such as percentage was used to analyse the 

socio-demographic variable of the respondents in this study and   inferential statistics such as regression and 

correlation analysis were used to analyze the data to test the three hypotheses in this study with the aid of 

SPSS version 25 software. The results revealed that TSA   policy which seeks   to reduce  FG Deposit in  the 

commercial banks  has significantly  reduce  the level of banks liquidity. TSA  policy which seeks  to reduce  

FG Deposit in  the commercial banks has significantly  reduce  Commercial Banks Deposit Mobilization 

TSA  policy which seeks  to reduce  FG Deposit in  the commercial banks has significantly  reduce Loans 

and Advances. The study recommends that government should secure as soon as possible the appropriate 

legislative support to facilitate the relevant regulatory environment which will drive the effective 

implementation of the TSA in the states and local governments in order to promote accountability and 

transparency at all levels of government and  the banks should avoid over-reliance of government funds and 

source for funds from other sectors of the economy among other recommendations were made. 

Keywords: TSA, Banks, FG deposit, Loans and Advances, Commercial Banks Deposit Mobilization. 
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Introduction 

The banking sector is the main stay of any nation's economy. The stability of any nation economy rest on the 

stability of the nation`s backing sector. Similarly, most issues that affect the banking sector also have 

relationship with the economy of that nation (Allison, & Ndukwe,2021;Kanu, 2016). In Nigeria, for the past 

decades Money deposit banks have been the custodians of government funds. Recently, the banking sector in 

Nigeria has experienced several reforms and policies, some favourable, others unfavourable. Numerous 

banks did not survive these reforms. Before the introduction of TSA, government Ministries, Departments 

and Agencies (MDA‘s) operated a multiplicity of accounts in the Money deposit banks. The practice then 

was that MDA‘s use part of the funds they generated to fund their operation and remitted the residual to the 

federation account. 

This gave rise to leakages, embezzlement of funds and inadequate budgetary and financial planning. Yet the 

highest beneficiaries of this condition were the banks who relied on deposits from government agencies and 

lent back to the government at high interest rates. The banks were operating ―arm chair banking‖ as they no 

longer mobilized funds from other sectors of the economy. 

In is in connection to  these, the federal government directed all MDA‘s to close their accounts with deposit 

money banks and transmit the balances into the federation account with the apex  Bank of Nigeria which was 

contained in the CBN circular no BPS/CSO/CON/DIR/01/079; dated, February 25,2015 and addressed to all 

commercial banks. The circular has the title ―Commencement of Federal Government‘s Independent 

Revenue Collection Scheme under the Single Treasury Account (TSA) Initiative‖. 

The provision of law for single account began in 1954 with the introduction of Oliver Lyttleton constitution; 

the document discussed the status of federation on Nigeria, which states that the apex bank has the authority 

to operate a single revenue account for the country. But, the constitution was  in operation until 1967, when 

the Nigerian civil war economy headed by General Yakubu Gowon which necessitated the need for multiple 

accounts to meet its obligations. This practice continued endlessly without regard for the section 80(1) and 

section 162(1) of the 1999 constitution of the federal republic of Nigeria as amended (Mayowaak,2015).The 

policy was re-introduced in 2004 under Olusegun Obasanjo regime by the federal government economic 

reform and governance programme. As a result of the immense pressure from the banking industry, on the 

probable adverse effects of the policy on the effectiveness and efficiency of their operation, this led to the 

discarding of the policy in 2005 (Pronto, 2016; Babatunde, Olanike, & Oladunmomi,  2021). It was however 

re-debuted in 2012 under Goodluck Jonathan regime, after a pilot scheme for single account was ran using 

217 ministries, departments, agencies as a test case. The pilot scheme saved the country about 500 billion 

naira in frivolous spending, but was partially implemented. The operation of treasury single account was 

officially implemented on Monday, 17th of September, 2015 under the administration of President 

Muhammadu Buhari (The Stalwart Report, 2015). 

The implementation of the policy came with its challenges as the banks struggled, though it is an approach 

adopted by most developed and developing  nations  of the  world  as  a  control  measure  to  deliver  on 

some   macro-economic objectives programmed. Onodi,  Eyisi,  & Akujor,  (2020) posit that idle cash of 

MDAs in deposit money banks often flop to earn market-related remuneration  and by this reason, 

government is not in full control. Government in turn  borrow from the pool of their own money 

(Robert,2021).  This unnecessary contradiction is what the TSA stands to correct. In an article  ThisDay 

newspaper of 17th August, 2016 titled ―Counting the gains of Treasury Single Account‖, Adeosun pointed 

out the fact that, as at December 2015, ₦ 2 trillion had been remitted to the coffers of the federal 

government, and as at first quarter of 2016 the figure had moved to N3 trillion. She said, ―These 

achievements are a huge strategic significance in our national economic recovery efforts‖ 

First Bank of Nigeria Limited (―FirstBank‖), established in 1894, is the premier Bank in West Africa, 

Nigeria‘s number one bank brand and the leading financial services solutions provider in Nigeria. The Bank 

was founded by Sir Alfred Jones, a shipping magnate from Liverpool, England. With its head office 

originally in Liverpool, the Bank commenced business on a modest scale in Lagos, Nigeria under the name, 

Bank of British West Africa (BBWA). 
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In 1912, the Bank acquired its first competitor, the Bank of Nigeria (previously called Anglo-African Bank) 

which was established in 1899 by the Royal Niger Company. In 1957, the Bank changed its name from Bank 

of British West Africa (BBWA) to Bank of West Africa (BWA). In 1966, following its merger with Standard 

Bank, UK, the Bank adopted the name Standard Bank of West Africa Limited and in 1969 it was 

incorporated locally as the Standard Bank of Nigeria Limited in line with the Companies Decree of 1968. 

Changes in the name of the Bank also occurred in 1979 and 1991 to First Bank of Nigeria Limited and First 

Bank of Nigeria Plc, respectively. In 2012, the Bank changed its name again to First Bank of Nigeria Limited 

as part of a restructuring resulting in FBN Holdings Plc (―FBN Holdings‖), having detached its commercial 

business from other businesses in the First Bank Group, in compliance with new regulation by the Central 

Bank of Nigeria (CBN). First Bank had 1.3 million shareholders globally, was quoted on The Nigerian Stock 

Exchange (NSE), where it was one of the most capitalised companies and also had an unlisted Global 

Depository Receipt (GDR) programme, all of which were transferred to its Holding Company, FBN 

Holdings, in December 2012.  

As the global operating environment evolves, First Bank has kept pace, responding to the dynamic needs of 

its customers, investors, regulators, host communities, employees and other stakeholders. Through a 

balanced approach to plan execution, First Bank has consolidated its industry leadership by maintaining 

trans-generational appeal. Thus, the Bank has continuously boosted its customer-base, which cuts across all 

segments in terms of size, structure and sectors. Previous scholas have written extensively on treasury single 

account in Nigeria ( Gwaison, Maimako, & Maimako  2018; Ojong,  Agba,  Eteng, Maruf, Akintola, & 

Usung,  2021). However, this study is an extension of  the past studies which did not cover the individual 

firm  to assess the  implication of single treasury account such as first bank of Nigeria plc.  It is against this 

background that this study examined the implication of treasury single account on the performance first bank 

of Nigeria plc. 

 

Objectives of the Study 

The general objective of this study is to assess the implication of treasury single account on the performance 

of first bank of Nigeria plc. More specifically, the objective include: 

1. To assess to what extent is the implication of treasury single account on bank liquidity in Nigeria 

2. To assess to what extent is the implication of treasury single account on commercial bank deposit in 

Nigeria 

3. To identify why treasury single account have implication on loan and advance of banks in Nigeria. 

 

Research Questions 

This study in addition to the issues raised above, will address the following questions: 

I. what is the implication of treasury single account on bank liquidity in Nigeria? 

2. What is the implication treasury single account on bank lending in   Nigeria? 

3. Why does treasury single account have implication on loan and advances of bank in Nigeria? 

Hypotheses of the Study 

The following null hypothesis  were tested at 0.05 level of significance.  

HO1: There is no significant effect of treasury single account on bank liquidity in Nigeria. 

HO2: There is no significant effect of treasury single account on treasury single account on commercial bank 

deposit in Nigeria.  

HO3: There is no significant effect of treasury single account on loan and advance of banks in Nigeria.  
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Conceptual Framework 

Concept Treasury Single Account (TSA)  

In the work of  Premchand (1994), TSA has covered a large  part of the world`s public sector accounting and 

finance in the past three decades. TSA is further describe as the system of budget that is executed to carry out 

to take into account a number of fundamental principles, which traditionally include, general principles of 

the organization and building of a budget system, namely: budget transparency, the principle of separation of 

revenue, expenditure and sources of financing the deficit budget and other principles. The basic principles 

are reflected in the legislation of the majority of both federal and unitary state in the world.  A treasury single 

account is a public accounting system under which all government revenue, receipts and income are 

collected into one single account, usually maintained by the country‘s central bank and all payments done 

through this account as well. The purpose is primarily to ensure accountability of government revenue, 

enhance transparency and avoid misapplication of public funds.  

According to Adeolu (2015) OTSE, (2021). Treasury single account is a public sector accounting system by 

which all revenue, receipts  and payment of the government are collected into a single account, which is 

usually maintained by the apex bank of a country and payments are done through the same account. It is also 

a tool used for the effective management of government finances, banking and cash position. The main aim 

is to ensure accountability of government revenue, enhance transparency and avoid misapplication of public 

funds. Onyekpere, (2015) Quarm, Sam-Quarm, & Sam-Quarm, (2020).Pointed  that the treasury single 

account is a unified structure of government bank accounts enabling consolidation and optimal utilization of 

government cash resources. It is a bank account or a set of linked bank accounts through which the 

government transacts all its receipts and payments and gets a consolidated view of its cash position at any 

given time. Nelson, Adeoye, & Ogah, (2015) are of the opinion that treasury single account is an account 

that all ministries and government departments‘ account balances are collated by the Central Bank, whereas 

there is an intermediate account for every ministry and department that shows the total of debt and credit 

transactions. Thus, the total amount will be reflected eventually on the treasury single account at the end of 

the day.It is a financial policy introduced by the federal government to consolidate all inflows from the 

country's ministries, departments and agencies (MDA) that is traceable to a single account. It unifies all 

governments account through a single treasury account 

Treasury Single Account (TSA) is one of the financial policies implemented by the federal government of 

Nigeria to consolidate all the revenue from all MDA‘s in the country by way of deposit into commercial 

banks traceable into a single account at the Central Bank of Nigeria (Kanu, 2016). Section 80 (1) of the 1999 

Constitution as amended states that "all revenue or other money raised or received by the Federation (not 

being revenue or other money payable under this Constitution or any Act of the National Assembly into any 

other public fund of the Federation established for a specific purpose) shall be paid into and form one 

Consolidated Revenue Fund of the Federation‖. IMF, (2010) highlighted three essential features of TSA: 

First, the government banking arrangement should be unified, to enable the ministry of Finance (MoF) (or 

treasury) to have an oversight responsibility for, over government cash flows in and out of these bank 

accounts. Second, no other government agency operates bank accounts outside the treasury single account 

arrangement. Third, the consolidation of resources should be comprehensive, and encompass all funds both 

budgetary and extra-budgetary.  

Therefore, the TSA is a payment system in which all revenues due to the government are paid into a unified 

account domiciled with the CBN. Its objective is to ensure fiscal discipline and transparent management of 

the nation's finances (Kanu, 2016).  

According to (Yusuf, 2016), TSA is a unified structure of government bank accounts enabling consolidation 

and optimal utilization of government cash resources. It is a bank account or a set of linked bank accounts 

through which the government transacts all its receipts and payments and gets a consolidated view of its cash 

position at any given time. This presidential directive would end the previous public accounting situation of 

several fragmented accounts for government revenues, incomes and receipts, which in the recent past has 
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meant the loss or leakages of legitimate income meant for the federation account. The TSA is a process and 

tool for effective management of government‘s finances, banking and cash position. In accordance with the 

name, it pools and unifies all government accounts through a single treasury account.   

 

Theoretical Review 

Innovation diffusion theory.   

Innovation diffusion theory (IDT) is a seminal theory in the communications literature that explains how 

innovations are adopted within a population of potential adopters. The concept was first studied by French 

sociologist Gabriel Tarde, but the theory  was  developed  by  Everett  Rogers  in  1962  based  on  

observations  of  508  diffusion studies.   The four key elements in this theory are: innovation, 

communication channels, time, and social system.  Innovations may include new technologies, new 

practices, or new ideas, and adopters may be individuals or organizations. At the macro (population) level, 

IDT views innovation diffusion as a process of communication where people in a social system learn about a 

new innovation and its potential benefits through communication channels (such as mass media or prior 

adopters) and are persuaded to adopt it.  Diffusion is a temporal process; the diffusion process starts off slow 

among a few early adopters, then picks up speed as the innovation is adopted by the mainstream population, 

and finally slows down as the adopter population reaches saturation. 

 

 

 

Figure 1 S-shaped diffusion curve 

 

The cumulative adoption pattern therefore an S-shaped curve, as shown in Figure 1.1, and the adopter 

distribution represents a normal distribution.   All adopters are not identical, and adopters can be classified 

into innovators, early adopters, early majority, late majority, and laggards based on their time of their 

adoption.  The rate of diffusion also depends on characteristics of the social system such as the presence of 

opinion leaders (experts whose opinions are valued by others) and change agents (people who influence 

others‘ behaviors). At the micro (adopter) level, Rogers (1995) suggests that innovation adoption is a process 

consisting of five stages: Namely; knowledge , persuasion  Decision, implementation and confirmation. This 

theory is related to the study as it presents the process of newness, implementation and consequences of the 

innovation as regards the Treasury Single Account (TSA) policy. 
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Stakeholder‘s Theory 

 "A stakeholder is any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

organization objectives."(Freeman, 1984). Stakeholders are people who have classifiable relationships with 

the organization. The purpose of an organization is to manage the interest, needs and viewpoints of its 

stakeholder. Stakeholder management is a major thought to be fulfilled in an organization (Friedman & 

Miles, 2006). The implementation of treasury single account could be likened to stakeholders ‗theory; this is 

because the adoption of treasury single account was as a result of the pressure from stakeholders/citizen who 

are majorly against corruption. The stakeholders theory suggests that government should take into 

consideration the interest, needs and viewpoints of the stakeholders/citizens, and some response should be 

informed of strategic opinions. It also provides insight to factors that motivate the federal government to 

implement treasury single account (Ekubiat & Ime, 2016). 

 

Public Finance Management Theory 

This theory deals with matters relevant to the financing of public sector. The theory presumes that all aspects 

of resource mobilization and expenditure management should be properly considered by governments for the 

benefits of the citizen. Public finance management are laws, rules and processes that are used by sovereign 

nations for revenue mobilization, allocation of public funds, undertaking of public spending, accounting for 

such funds and auditing of the results. It plays an important role in governance process The collection of 

sufficient resources from the economy in an appropraite manner, and the efficient use of collected resources 

constitute a good public financial management. The major aim for the implementation of treasury single 

account is to avoid misappropriation of public funds (Ekubiat & Ime, 2016).  

 

 Modern Money Theory (MMT)  

This is a macroeconomic theory that analyses and describes the modern economies as the economy in which 

the national currency is fiat money, that is a currency established and created as money by the government. 

The modern money theory majorly contributed in the study of the relationship between the treasury and the 

central bank. The central bank is the treasury's bank; it receives payments on behalf of the treasury. The 

central bank stands between the treasury and the spending unit, as well as the treasury and tax payers making 

payments to the government (Randall, 1998). The modern monetary theory gives insights on how monetarily 

sovereign governments operate and their impact on the economy. The modern monetary theory claims that a 

sovereign government's finances are nothing compared to those of households and firms. The sovereign 

government cannot be insolvent in its own currency. Thus, it can always make payments when due in its own 

currency. Governments don‘t need to borrow their own currency in order to spend( Randall, 2012). This 

theory shows the relevance of aggregating the central bank and the treasury into a government sector that 

finances itself through the creation of money, in order to ensure the smooth running of the monetary and 

fiscal policy (Ekubiat & Ime, 2016). 

 

Empirical Review 

Udo and Esara, (2016) carried out a research on the ―adoption of treasury single account (TSA) by state 

governments of Nigeria: benefits, challenges and prospects.‖ The descriptive cross-sectional survey was used 

and the representative sample of 133 respondents were administered questionnaire. The findings reveal that, 

TSA adoption and full implementation by the state governments will be of greatest benefit as showed in the 

weighted mean score of 4.20 and tcalof 24.87; there will be challenges in the short-run but the benefits in the 

long-run will outweigh the challenges. They concluded that the state government should adopt and fully 

implement TSA for successful control and accountability of public funds, so as to avoid bailout funds always 

from any source. 
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 Kanu, (2016) assessed the positive effect of implementation of treasury single account and economy, the 

public accounting system and the undesired consequences on the liquidity base and performance of banking 

sector in Nigeria. The study was done by questionnaire targeted to the management staff of ten banks and 

chisquare statistical tool was used to analyze the data. The findings revealed that the implementation of 

treasury single account in the public accounting system impacted negatively on the liquidity base and the 

performance of banking sector in Nigeria.  

Oti, Igbeng and Obim, (2016) examined the ―appraisal of policy impact of treasury single account in 

Nigeria‖. The objective of this research was to appraisethe policy impact with a view to proffering solution 

to the identified gaps. Questionnaires were administered to gather views of individuals and institutions. The 

data were analyzed using survey and exploratory research design. The study revealed various sheds of 

opinion: while bankers decry the distortion of their liquidity management plan, the federal government on 

the other hand claims a huge success because it can now comment on its aggregate cash holding without the 

drudgery hitherto associated with getting to all money deposit banks or MDAs with multiple accounts. 

Chukwudi, Ogbonna, Harrison and Amuji (2018)  developed multivariate model for the study of the impact 

of treasury single account (TSA) on the performance of banks in Nigeria. From the study, we discovered that 

there was no significant difference between the period before and after the introduction of the TSA policy on 

the performance of banks in Nigeria. In Diamond Bank Nigeria Plc, we observed that there were negative 

relationships between liquidity ratio and capital adequacy with correlation coefficient of −0.093; liquidity 

ratio and credit to customers with correlation coefficient of −0.312; capital adequacy and credit to customers 

with correlation coefficient of −0.176. On the other hand, from the analysis on first bank, we observed that 

there were both positive and fairly strong relationships between the liquidity ratio and capital adequacy with 

correlation coefficient of 0.626; negative relationship between liquidity ratio and credit to customers with 

correlation coefficient of −0.880 and finally, negative relationship between capital adequacy and credit to 

customers with correlation coefficient of −0.165. 

Ndubuaka, Oheagbu,and Nsimoh (2017) examined the impact of TSA on the performance of the banking 

system in Nigeria. This research study sought to determine the impact of TSA on Credit to the Private 

Sector, Deposit mobilization and Loans and Advances respectively. Secondary and time series data were 

obtained from the CBN statistical bulletin 2015. The data were analysed using regression and correlation 

analysis. The results from the research analysis confirmed that the TSA had a significant impact on Credit to 

the Private Sector, Deposit Mobilization and Loans and Advances.   

 

Methodology 

This research, will adopt ex post facto research design to show the influence   of independent variables on 

the dependent variable and test the claim using statistical hypothesis testing techniques. Ex post facto 

research then is a method of teasing out possible antecedents of events that have happened but cannot, be 

manipulated by the investigator. The treasury single account was already implemented since 2015. Hence, 

this  study  assess the implications of treasury single account on banks in Nigeria: a study First bank plc. This 

study will used questionnaire to generate responses from  the bank  employee and customers  of First bank 

plc title Treasury Single Account Effectiveness Questionnaire (TSAEQ). Secondary sources  such as the  

Central Bank of  Nigeria Statistical Bulletin and First Annual Reports. This in include federal government 

deposit which was used as proxy for TSA, First bank liquidity, First bank lending and first bank loans and 

advances.   The study covered data  from the period  of TSA  implementation 2012-2018.  The population  of 

the  study  is  made up  of all the 2516 employees in the 77 branches of first bank in Plateau State, Bauchi 

state, Ondo state, Enugu State,  Kaduna State  and Bayelsa State  Nigeria. The sample of the study will 

consist of 255 participants mainly employee  from 50 first bank branches selected from one state in each 

geopolitical zone namely; Plateau state, Bauchi State, Kaduna State , Enugu State Ondo and Bayelsa State 

respectively. According to Mugenda and Mugenda (2003), a sample size of 10% of the sample size is 

considered adequate for survey study. The 255 participant is more than 10% of the total population of 

employees of firstbank in  the 6 states in Nigeria,  hence the choice of this sample is Justified. This study will 

adopt simple random sampling techniques. Descriptive and inferential statistics was used to analyse the data 
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to be collected. Descriptive statistics such as percentage was used to analyse the socio-demographic variable 

of the respondents in this study. However, inferential statistics such as regression and correlation analysis 

were used to analyze the data to test the three  hypothesis in this study with the aid of SPSS version 25 

software. 

 

Model Specification  

Conceptual Model  

1.  BL=f(FG Dp)  

2.  BD=f(FG Dp)  

3.  LAD=f(FG Dp)  

Where  

BL = Bank Liquidity   

BD =  Commercial Bank Deposit Mobilisation  

LAD =Loans and Advances  

FG Dp= Federal Government Deposit   

Analytical Model  

1. BL= β 0+β1 (FG Dp) +ε   

2. BD= = β 0+β1 (FG Dp) +ε   

3.   LAD= = β 0+β1 (FG Dp) +ε  

Where   

 β 0= Intercept  

β1= Coefficient of the explanatory variable (slope)  

ε =Represents the error term in the model  

 

Results Presentations an Interpretations 

TABLE 1: Analysis of Responses from the Questionnaire 

Items No. of Respondents Percentage (%) 

Questionnaire distributed 255 100 

Questionnaire retrieved 211 82.74 

Un-retrieved Questionnaire 39 15.29 

Questionnaire used in analysis 200 78.43 

Unable questionnaires 11 4.4 

Source: Field survey, 2019 

In all, 255 questionnaires were administered on the respondents of  from selected first bank branches in 

Plateau state, Bauchi State, Kaduna State , Enugu State Ondo and Bayelsa State respectively. From the total 
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questionnaires distributed, 211 (82.74%) were retrieved while 39 (15.29%) were not retrieved because every 

effort to collect them from the respondents failed.11 (4.4%) of the retrieved questionnaires were unable 

because they were not scored properly by the respondents.  Therefore, 200 (78.43%) of the total 

questionnaire were used in the analysis of this study. 

 

Table 2: Socio-Demographic Variables of the Respondents. 

Statement of Items    Frequency Percentage (%) 

Age Range   Below 25years 41 20.5 

   26-35years 54 27.0 

   36-45years 77 38.5 

   46-55years 21 10.5 

   56years and above 7 3.5 

   Total 200 100.0 

Gender:   Male 80 40.0 

   Female 120 60.0 

   Total 200 100.0 

Marital Status   Single 86 43.0 

   Married 89 44.5 

   Divorced 12 6.0 

   Total 200 100.0 

Years of Experience   1-10years 62 31.0 

   11-20years 82 41.0 

   21-30years 50 25.0 

   31years and above 6 3.0 

   Total 200 100.0 

      

Academic qualification   ND/NCE 82 41.0 

   B.Sc/HND 88 44.0 

   M/Sc/PhD 20 10.0 
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   Others 10 5.0 

   Total 200 100.0 

Position/Level      

   Junior Staff 62 31.0 

   Senior Staff 82 41.0 

   Management Staff 56 28.0 

   Total 200 100.0 

Source: Author‟s Computations SPSS version 25 

 

Table 2 revealed that 40% of the respondents were male, while 60% were female. This implies that majority 

of the respondents were female who dominate their male counterparts in selected first bank branches. The 

findings revealed that 20.5% were aged below25 years,27.0% were 26-35 years,38.5% were 36-45 years , 

10.0%  were  46-55years and 3.5% were 56 years and above. This means majority of the respondents were 

36-45 years. More so, 43.0%  of the respondents are single,44.5% are married and 6% are divorce. This 

means majority of the respondents were married. The findings further revealed that 41.0% of the respondents 

had ND/NCE, 44.0% had HND/B.Sc, 10%  had M.Sc /Ph.D and 5% had  others not specify qualifications. 

This implies that most of the respondents have HND/B.Sc level of education.  Hence , they can be more 

objective in their response. The years of experience shows that 31.0% had 1-10years experience in first bank 

, 41.0%  had 11-20years experience, 25.0% had 21-30years of experience and 3.0%  had 31years and above 

years  of experience. This implies that most of the respondents have 11-20years experience. Hence , they can 

be more reliable in their response. Lastly, 31.0% of the respondents are junior staff, 41.0 were senior staff 

and 28% were management staff. This implies that most of the respondents were  senior staff. Therefore they 

will be more reliable in their response since the are enlightened. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test of Hypothesis 
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Hypothesis 1: There is no significant effect of treasury single account on bank liquidity in Nigeria. 

 

Table 1: Showing Regression, Correlation analysis between TSA (FG Deposits)and banks liquidity in 

Nigeria. 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T p-value B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.566 .085  -6.685 .002 

The implication of treasury 

single account on bank 

liquidity in Nigeria 

.373 .027 .703 13.928 .002 

Source: Author‟s Computations SPSS version 25 

 

Regression Model  

BL=  -0.566 +0.373(FG Dp)  

 

The regression model explains that Federal Government Deposit (FG Dp) has a positive relationship with 

Bank Liquidity (BL). An increase in One Naira of FG Dp would lead to a proportionate increase of 

0.373Naira and vice versa. The correlation coefficient of 70.3 percent indicates a strong positive relationship 

between Federal Government Deposit and Bank Liquidity. The P value was 0.002 which was less 0.05 

means that the P value is statistically significant at 5% level. Since tcal  (-6.685) is outside our acceptance 

region (+/- 1.96),  we therefore reject the null hypothesis and uphold the alternative hypothesis. That is, there 

is a significant impact of FG Deposit on Bank Liquidity. Therefore  the TSA  policy which  seeks to  reduce  

FG Deposit  in the  Commercial banks  would  significantly reduce Bank Liquidity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothesis 2: There is no significant effect of treasury single account on treasury single account on 

commercial bank deposit in Nigeria. 
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Table 2: Showing Regression, Correlation analysis between TSA (FG Deposits ) and commercial bank 

deposit in Nigeria. 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T p-value. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.666 .080  -8.318 .001 

The implication of treasury 

single account on  

commercial bank deposit in 

Nigeria 

.326 .020 .751 16.001 .001 

Source: Author‟s Computations SPSS version 25 

 

 

Regression Model  

BD=  -0.666 +0.326(FG Dp)  

 

The regression model explains that Federal Government Deposit (FG Dp) has a positive relationship with 

Commercial Bank Deposit (BD). An increase in One Naira of FG Dp would lead to a proportionate increase 

of 0.326 Naira in Commercial Bank Deposit and vice versa. The correlation coefficient of 75.1 percent 

indicates a strong positive relationship between Federal Government Deposit and Commercial Bank Deposit. 

The P value was 0.001 which was less 0.05 means that the P value is statistically significant at 5% level. 

Since tcal  (-8.318) is outside our acceptance region (+/- 1.96),  we therefore reject the null hypothesis and 

uphold the alternative hypothesis. That is, there is a significant impact of FG Deposit on Commercial Bank 

Deposit. Therefore  the TSA  policy which  seeks to  reduce  FG Deposit  in the  Commercial banks  would  

significantly reduce  Commercial Bank Deposit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothesis 3: There is no significant effect of treasury single account on loan and advance of banks in 

Nigeria.  
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Table 3: Showing Regression, Correlation analysis between  TSA (FG Deposits)  and Loans and 

Advances 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T p-value. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.928 .081  -11.412 .000 

The implication of treasury 

single account on loans and 

advances of banks in 

Nigeria. 

.382 .020 .803 18.940 .000 

Source: Author‟s Computations SPSS version 25 

 

Regression Model  

LAD =  -0.928+ 0.382 (FG Dp)  

 

The regression model explains that Federal Government Deposit (FG Dp) has a positive relationship with 

loans and advances of banks in Nigeria (LAD). An increase in One Naira of FG Dp would lead to a 

proportionate increase of 0.382 Naira and vice versa. The correlation coefficient of 80.3 percent indicates a 

strong positive relationship between Federal Government Deposit and loans and advances of banks in 

Nigeria. The P value was 0.000 which was less 0.05 means that the P value is statistically significant at 5% 

level. Since tcal  (18.940) is outside our acceptance region (+/- 1.96),  we therefore reject the null hypothesis 

and uphold the alternative hypothesis. That is, there is a significant impact of FG Deposit on loans and 

advances of banks in Nigeria. Therefore  the TSA  policy which  seeks to  reduce  FG Deposit  in the  

Commercial banks  would  significantly reduce loans and advances of banks in Nigeria. 

 

Discussion of Findings 

The regression model explains that Federal Government Deposit (FG Dp) has a positive relationship with 

Bank Liquidity (BL). An increase in One Naira of FG Dp would lead to a proportionate increase of 

0.373Naira and vice versa. This agreed with the findings of Kanu (2016), Chukwudi, Ogbonna, Harrison and 

Amuji (2018)  and  Adetunmobi, Adesina, Faboyeda and Adejana(2017)  that also confirmed that the 

implementation of Treasury Single Account impacted negatively on the liquidity base of banks in Nigeria. It 

was recommended that if the policy is executed it will lead to the prompt payment of all income going into 

the nation‘s purse without the intermediation of multiple banking arrangements. 

The regression model explains that Federal Government Deposit (FG Dp) has a positive relationship with 

Commercial Bank Deposit (BD). An increase in One Naira of FG Dp would lead to a proportionate increase 

of 0.326 Naira in Commercial Bank Deposit and vice versa. This agreed with the findings of  Olowokure and 

Adetoso (2017) and Ndubuaka, Oheagbu,and Nsimoh (2017) that also confirms that the implementation of 

Treasury Single Account impacted  on the deposit of banks in Nigeria. 

The regression model explains that Federal Government Deposit (FG Dp) has a positive relationship with 

loans and advances of banks in Nigeria (LAD). An increase in One Naira of FG Dp would lead to a 

proportionate increase of 0.382 Naira and vice versa. This agreed with the findings of Ndubuaka, 
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Oheagbu,and Nsimoh (2017) and Olowokure and Adetoso (2017) that also confirms that the implementation 

of Treasury Single Account impacted  on the loans and advances of banks in Nigeria. 

 

CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS 

The policy has greatly improve the management of government revenue.  It  implementation has pave way 

for  the  timely payment  and capturing of all revenues going into  the  government  treasury, without the 

intermediation of multiple banking arrangements. Besides, the system has  reduce  the  mismanagement  of  

public  funds  by  revenue-generating  agencies.  It  is  also expected  to  help  check  excess  liquidity,  

inflation,  high  interest  rates,  round-tripping  of government deposits, and the sliding value of the naira. In 

view of these benefits, we call for strict compliance with the directive on TSA by the relevant government 

organizations.  The  implementation  of  the  order  will,  however,  require  the cooperation of the National 

Assembly with the Executive arm to ensure strict compliance by the MDAs.  The  fears that  have been  

raised about  the  implications of  the new  measure are  hardly necessary. 

Based on the findings of the study, the followings recommendations are made:  

1. Considering the benefit of maintaining single account, the federal government should secure as soon 

as possible the appropriate legislative support to facilitate the relevant regulatory environment which will 

drive the effective implementation of the TSA in the states and local governments in order to promote 

accountability and transparency at all levels of government. 

2. Government should make effort to develop a sustainable budgetary control mechanism considering 

the fact that it has been established within the scope of this study that maintenance of TSA does not affect 

budgetary control and this is a core area that is used as a yardstick for performance measurement in the 

public sector. 

3.  To cushion the liquidity impact on the financial system, an orderly migration of cash balances from 

the commercial bank accounts to the TSA should be considered, and complemented with monetary policy 

measures. 

4. The banks should avoid over-reliance of government funds and source for funds from other sectors 

of the economy. Rural banking should be aggressively undertaken to mobilise funds from  the un-banked  

among rural dwellers. 

5.  The government should find other avenues to encourage the private sector. The policy however 

should not be killed by policy intricacies.  

6. The choice of the TSA should be informed and guided by the availability of clear operational basis 

technology infrastructure that supports the implementation of the model of their choice. CBN should go 

beyond the guidelines and put in place measures to correct any lapses or negative impact of the policy both 

on the banking sector and the economy at large. 

7.  Banks should source funds from other sectors of the economy; more than 50%of the     population of 

Nigeria does not have access to financial services. Savings and investment should be encouraged instead of 

people keeping their money under their pillow. It entails that unwavering commitment and sincerity of 

purpose are needed for the system to work effectively. 
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Abstract 

Fishmeal is considered as the best protein source in fish feeding but increasing cost and high demand of it in 

animal husbandry and aquaculture industry makes scientist to search for good alternative replacement 

without compromising quality. The thrust of this study was to evaluate the potential of earthworm meal as an 

alternative replacement of fishmeal. In this experiment, a feed study was conducted for a period of eight 

week to assess the effect of earthworm meal (EWM) on the performance characteristics of Catfish (Clarias 

gariepinus). One hundred (120) Juvenile Catfishes were randomly distributed into twelve (12), 35 litres 

capacity tank with each containing ten (10) fish and with average initial weight of 0.25Kg (0.359±0.01kh) 

per tank  in triplicate. Iso-nitrogenous and iso-caloric diets were formulated and randomized against the 

experimental fish in a completely randomized design model. Fishmeal was partially and totally replaced with 

earthworm meal (EWM) as diets were prepared with 0% (no inclusion of EWM) Diet A, 25% replacement of 

fishmeal with Earthworm meal (Diet B), 50% replacement of fish meal with earthworm (Diet C) and 100% 

replacement of fishmeal with earthworm (Diet D). These diets were fed to the fishes twice a day at 5% body 

weight using broadcasting method. Results showed that Protein intake were 0.41(Diet 1), 0.45 (Diet 2), 0.61 

(Diet 3) and 0.38 (Diet 4). The Protein efficiency ratio was between 1.05 and 1.59 (Diets 1-4). The Gross 

Feed Conversion Efficiency (GFCE) was 0.41, 0.47, 0.44 and 0.33 Diets 1, 2, 3, and 4 respectively. The 

weight gain was significantly different (P<0.05) among diets with the highest weight gain was recorded for 

Diet 3 and Diet 1 which was similar but significantly different from Diet 2 and the least was Diet 

4.Additionally, specific growth rate, profitability index and FCR were highest for Fishes on Diet 3 

(50%EWM) compared to other Diets. Fish samples on earthworm meal (EWM) based diet recorded highest 

survival rate of between 85 and 90 compared to the Control (diet 1). It can be concluded based on the results 

obtained from this study that  50% replacement of fish meal with earthworm meal (Diet 3) in the diet may be 

used as an ideal alternate protein source for better growth performance of Catfish (Clarias gariepinus). The 

observed significant difference (P<0.05) in feed intake suggested that addition of earthworm meal at (50%) 

improved the nutritive value of the feed. 

Keywords: Earthworm meal, feed intake, specific growth rate, survival rate, protein efficiency ratio, gross 

feed conversion efficiency 
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SUMMARY 

Digitalization has been and is regarded as an inevitable phenomenon by most specialists and official 

representatives of EU member countries. Presenting both beneficial effects and threats, the present times that 

have led to the encouragement of the specific processes of digital transformation of many activities imposed 

the increase of awareness and the establishment of clear limits regarding the impact that the modern changes 

have on the economy. Looking from an optimistic perspective, digitalization as an integrated process of 

social life and as part of production activity of companies has the capacity to help the interests of the 

European Union in achieving the proposed targets for the development of the green economy. From a social 

point of view, the jobs that are more likely to disappear due to automation end up finding their correspondent 

in the environmentally friendly production area, thus there being a counterpart. So the problems are not the 

threats that could defend during the remodeling of some social and production structures, even some 

administrative ones. The main concern must be the mechanism for implementing and drawing clear 

indications that include a series of elements as complete as possible, such as: the time required for 

implementation, the cost of social aid that may be required during the transition period, state aid to help 

companies integrate instruments specific to the green economy, the cost of carrying out retraining courses for 

inactive people on the labor market, and so on. This paper aims to reach all these points, and the observations 

made will be based on a series of indicators relevant to the subject, such as the share of jobs that are 

threatened by digitalization, the unemployment rate in rural areas compared to the rate in urban areas, the 

changes in jobs in the green economy industry and the absorption rate of the workforce according to the 

digital skills that each category of individuals possesses. It is important to see the development of the green 

economy and the digitalization of society as a very practical mechanism for local and global development. 

Additionally, these two elements must be taken into account as the primary directions for the policies and 

resources that are implemented, with the majority of the interest required to do the same. The gradual and 

concurrent adoption of the two components must be avoided since the digitalization progress of one of the 

member nations undoubtedly has the impact of creating a unique setting and framework for the green 

economy. An improved and consolidated system of digital structure is required, i.e., contemporary internet 

networks with 5G coverage capacity and with the capacity to distribute the boarding school at a sufficient 

high speed in order to be able to accomplish all these aspects in the shortest amount of time and to ensure a 

gradual, correct implementation from the stage's perspective, but especially to have the necessary tools for 

these plans. Therefore, it is essential to implement the necessary framework for cloud computing processes, 

particularly in the underdeveloped regions (otherwise, these areas run the risk of being neglected during the 

modernization process, which would widen the gap between their standard of living and the region that has 

already developed), but especially the implementation of IoT (Internet of Things), a tool that would cover the 

need to implement projects tailored to these regions. 
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INTRODUCTION 

This paper addresses a modern and impactful topic, of particular importance in terms of the European 

Union's actuals concerns, but also related to the international economic situation. Global production has been 

starting to move towards a green and circular transition for some time now (Zhilina et al., 2022). Broadly 

speaking, it is about using the limited resources available to us in the most efficient manner possible. On the 

other hand, modern approaches are decisively influenced by the continuous digitization to which countries 

are exposed (Bahn-Walkowiak et al., 2021). Globalization has led to an increase in the cross-border 

competitiveness of companies around the world, being a market at the highest geographical level, which is 

why digitization and digitalization, as well as the entire process of technological development must be 

regarded by economic agents as an opportunity to gain a significant competitive advantage, either as a threat 

if they do not align with this trend in time (Van der Velden, 2018). Analyzed separately those two aspects, it 

can be found that the sum of the measures adopted by the government representatives from different states, 

as well as the decisions to reorient the production taken by the companies for the modernization of the 

manufacturing methods, are oriented in tangential directions that it become complementary and can address 

their own concerns in a common manner. Today's society is undergoing a shift towards a digital and 

inclusive era (Sarc et al., 2019). These two items are necessary to achieve key factors in protecting the 

environment we produce goods and services and the environment in which we live: reducing carbon 

emissions, reducing air pollution and concentrating the production of environmentally friendly raw materials 

(Niehoff, 2022). The revolution of business models, governance concepts and the economic process at 

macroeconomic level changes only through the exchange that takes place in the human field, but also in the 

field of machinery, those two having to be seen as complementary factors of the transition (Inshakova and 

Frolova et al., 2022). All the changes related to digitalization will lead to a change in the way companies 

communicate, the way they communicate with customers, the way they creat added value to society, but 

especially the way they are organized. In keeping with these changes, the public sector needs to keep up and 

change the way it behaves towards private agents (OECD, 2017). This change is timely in order to achieve 

noble and beneficial goals for the economy, specific to the green economy, such as the creation of an 

inclusive social system, the reduction of the rate of poverty and social exclusion, but also the possibility of 

reducing the unemployment rate by absorbing unused labour force into new processes (Chukka and Achanta, 

2022). 

 

MATERIALS AND METHODS 

For this paper, a series of 3 indicators were used, each of which having a common source of Eurostat 

database. The order in which they were used as a statistical base for the observations made is as follows. The 

first indicator is called "Individuals' level of digital skills (comparison)" and is one of the main elements used 

by DESI within the Human Capital category to be able to analyse the digital qualities of individuals who are 

active in the labour market. The indicator is separated from a methodological perspective into five distinct 

categories, each of them analysing the level of digital knowledge that individuals have (below the critical 

level, critical, medium, above average or professional). In this case we chose basic overall digital skills 

because it is considered the optimal level from which digitization deserves to be implemented within 

companies because people have enough knowledge to use the new, more efficient and complex systems. The 

indicator has been modified to graphically represent an average of the years 2015-2019, compared to 2021 

onwards. The relevance emerges from the digitization process that has increased substantially during the 

missing period of the analysis, in other words during the Covid-19 pandemic. The values are expressed in 

percentages, the basis for comparison being the total number of individuals active in the labour market at that 

time, that is, at the time of recording the data. The second indicator used is "Enterprises using cloud 

computing services inside and outside businesses". This indicator analyses the number of enterprises 

officially registered in the companies list that use cloud technology inside and outside the company. The use 

of this tool is seen as the starting point towards the new form of digitalisation, which is beginning to take 

shape more and more in the private sector. This proves to be a good starting point in the present analysis. 

The indicator analyses the small, medium and large companies that use this technology, the values being 

expressed in percentages for each category of company separately, calculated on the total number of 



 

  218
 

companies of the respective size in the economy of a country. The third and last indicator used in this paper 

is the number of employees who have been assimilated into the active workforce due to the new approaches 

specific to the green economy. The indicator measures which new jobs people occupy in companies that 

have a specific activity code for the aforementioned field. These are mainly about companies that produce 

goods or raw materials or that have as object of activity recycling or regeneration of energy. The processed 

values were selected from a period of 7 years, respectively from 2014 to 2021, the representation being made 

based on the average obtained from the values offered by the database. The relevance of using the average 

and not the entire dataset lies in analysing the impact that digitalization has in different countries and not 

within the changes that occur with the passage of time.  

 

FINDINGS 

In modern times it is important that all inputs are modified in order to be able to keep up with the digitization 

process. While concepts such as artificial intelligence technology or the robotization of some areas of the 

manufacturing industry are becoming worrisome, the threats in the near present are not about reallocating 

jobs (Andrews et al., 2018). Nowadays it is about the acquisition of employees with specific skills that 

companies are starting to use more and more, namely the use of working techniques that involve broader 

digital knowledge (Berlingieri et al., 2017). If in the future many of their jobs are threatened to disappear due 

to robotics, employees are now forced to desire better digital capabilities to keep their place in the labour 

market. To do this, to teach the present and next generations all to use the technology they have at hand in a 

more effective manner, it is not enough to expose them prematurely to these tools. It's a lack of a change. In 

this case, it may be proposed to modify the subjects in schools and high schools in order to provide the 

necessary support that the future workforce needs. The Northern countries were among the first to compile 

specific subjects in the field of digitization within the framework of the educational activities, which can be 

seen that in Fig. 1 Norway has among the most adapted individuals in terms of digitization. It is noted the 

need for a complete change in the entire educational structure. The big differences that exist between those 

who have average skills and those who are large are below the minimum threshold of digital knowledge is a 

large one, with a share of almost 30% of the total number of people. The majority of those in this category of 

individuals who do not possess such knowledge are mostly elderly. However, the gap will not disappear 

from the values of this indicators just by the passage of time and by increasing the number of young people 

active on the labour market. Individuals must be trained to have a minimum database of applied knowledge 

about this field (Sarc et al., 2019). Subsequently it is about specific information base to a specialized field. 

The Average of the European Union increased after the pandemic period in almost all countries, which is 

mainly due to the pandemic period that entangled a work from the prorpil of the employee, at which point it 

was forced to get used to the technology. Moreover, during that period, companies invested in educating the 

staff available to be able to face the challenges. Like any other resource, the company had to align employees 

with the new work procedures. It can be seen that the approach was a good one in the public environment as 

well (Zhilina et al., 2022). During the period of respect, the number of digital interactions of public 

institutions with the social environment has increased substantially, reaching certain developing countries 

such as Bulgaria, Serbia or Slovakia to be a net substitute for physical interactions. Again, the main cause of 

these results was represented by the pandemic situation, but it has become clear that there is the possibility 

and there is the necessary knowledge from the part of employees to implement such conduct in everyday life. 

An approach similar to the one described is the present direction for sustainable development proposed at 

European level. The advantages of such a system consist in the reduced time of obtaining information, 

centralization, archiving and easier access of the information obtained with the help of the centralization 

databases, but most importantly, the better collection of data on the basis of which measures can be taken or 

decisions can be made so that the systems can be improved (regarding we talk about the private or public 

domain) (Ciurea et al., 2021). 
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Figure 1. Individuals‘ level of digital skills (comparison)  

(basic overall digital skills % of total employed individuals) 

 

Source: Authors own processing of data from Eurostat database 

Digital skills come down to a wider range of skills. Basically, people look at the digital qualities they have 

based on the digital tools they use (such as email or digital networks on which they work) (Andrews et al., 

2018). However, digital skills refer to the ability to use an increasingly complex set of digital tools and 

especially to their skills to learn how this system works and how they can use it in a more efficient maner. 

Among the most used types of software that are part of the generally valid digitization process are "software 

as a service" (SaaS), "Platform as a service" (PaaS) and "Infrastructure as a service" (IaaS). SaaS refers to the 

platforms that offer at the request of companies access to different business applications. Basically, it is a 

system that gives the applicant and the user (the employee in this case) the opportunity to access services 

specific to the activity profile. The improvement here comes from reducing the time to access some specific 

information and to access the necessary data base. It works as a filter. Paas is a digital service that functions 

as a large database a are collected, storing and accessing the information necessary to solve various 

problems. Basically, the work of searching and filtering important, appropriate data of a task is taken over by 

a single person who knows how to use these tools.  

IaaS is a software used to search for information throughout the interior that it can later store in a cloud form. 

It works like a PaaS, but the search area is much larger within. Its use also requires better skills to operate the 

digital system. These are just a few of the elements that new generations will have to use frantically to keep 

up with modern times. Most often, these technologies are included within medium-sized companies. The 

reasons are diverse. Small companies do not have enough financial resources to implement these 

technologies, being at risk of falling behind and exiting the market. Large companies are smaller in number 

because its size takes time and effort. So it's not a reason why they don't get stuck. Large companies adopt 

these technologies in a smaller amount because they are smaller in number. Medium-sized companies are the 

most numerous and those that can afford to acquire these technologies. The reason companies do this is the 

competitive advantage that this early implementation offers over its competitors. The services offered are 

related to the administrative part of the company's activity, so their integration in the entire business process 

is standardized for all companies (Van der Velden, 2018).  

It can be seen in fig. 2 how economically developed countries are also those that have adopted digitization in 

the private sector more than in the rest of the European Union's member countries. The main reason is in the 

high costs of implementation, which creates a threat to countries that do not encourage this transition. Putting 

the situation on the basis of globalization, increasing the competitive advantage in some countries may lead 

to a decrease in the profit and economic activities of national producers in the other countries. Moreover, 
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returning to the graph that analyses the level of digital knowledge of the employees, it can be concluded that 

the implementation of the tools becomes ineffective if there are no specialized personnel for their operation. 

Thus, the problem ends up being both a term one and a structural one, which relies on the help of the state to 

modify these values represented in the graphs (Andrews et al., 2018).  

 

Figure 2. Enterprises using cloud computing services inside and outside business  

(% of total enterprises, by size) 

 

 

Source: Authors own processing of data from Eurostat database 

 

One of the important factors that determine the quality of production or efficiency of a company is the 

communication mechanism of public institutions with these private agents. Following upgrades to make it 

easier to communicate, submit documents, request information or maintain a record of fees or any financial 

relationship between firms and the state, companies will face increasing difficulties in managing their 

operations. There is therefore a need for parallel modernisation of the public and private sectors (Auktor et 

al., 2020).  

The reasons are manifold, but among the most important are the achievement of specific objectives of the 

green economy. Digitalisation presents two very important aspects. First, it can lead to a significant 

reduction in the carbon footprint by digitizing the forms and all the documents needed for a business (OECD, 

2017).  

Secondly, it presents the chance of inclusion of the unoccupied workforce in an economy. Modeling the way 

businesses are organised offers the opportunity to introduce people to the labour market by retraining and 

reallocating available places (Sarc et al., 2019). One of the main targets of the green economy is to reduce 

the rate of risk and social exclusion, an indicator that showed an average increase at European level during 

the pandemic.  

At the same time, the rate of people who received social aid also increased. The principled goal of any 

entrepreneur is the efficient allocation of resources, and the goal of government representatives is to create 
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an inclusive society that provides safety nets to citizens. Both goals have as their solution the efficient use of 

humans in the new processes specific to the green economy and digitalization (Ström, 2020).  

Digitalisation is seen as a component of the green economy. One can observe a relationship of 

interdependence between the two economic concepts: where the modernization of activities through 

digitization is desired, pollution and waste are reduced substantially, and the circuit begins to take the form 

of a company that meets the conditions of green economy (Niehoff, 2022). On the other hand, the activities 

of the green economy can only be traced to a more rigorous process of using resources, possibly finding 

alternatives to current processes, but the most important factor is the collection of data in a centralized 

system (Chauhan et al., 2022). All these become difficult targets to achieve if a form of digitization is not 

adopted. The number of employees in the context of the green economy can be seen in Fig. 3.  

The countries that are most geared towards the context of the green economy are countries like Italy, 

Portugal or Cyprus. This is due to the fact that their geographical positioning allows them to get the current 

out of renewable resources, which is why they occupy among the first positions in the ranking. The countries 

that have developed in this scenario, however, on the basis of digitization processes are the northern 

countries that have oriented the activity towards processes specific to the green economy based on the 

processes of digitization. These are also the countries that invest the most in modernizing the education 

system to train staff in hope to cope with the current context (OECD, 2017). 

 

Figure 3. Jobs added in green economy context  

(% of total employment) 

 

Source: Authors own processing of data from Eurostat database 

 

DISCUSSION 

Digitalisation and the development of specific scenario of the green economy must be interpreted as a very 

practical mechanism of regional and national development. Moreover, these two factors need to be 

assimilated as the main directions for guiding the resources and policies adopted, with most of the interest 

needed to take this into account as well. The development of one of the member countries in terms of 
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digitalisation has the undoubted effect of developing a specific context and framework for the green 

economy, which is why the gradual and simultaneous implementation of the two elements must not be 

followed. Rather, a combined implementation of those should be attempted (Auktor et al., 2020).. The 

observation of the modernization mechanism shows that there are a number of side effects that take place 

into the process. It must therefore become a necessity for one to achieve three main aspects: the revolution of 

the industry that has green technology, the rationalisation of the main resources that make this restructuring 

possible and, lastly, the identification of the levers necessary to use the available workforce in as many 

activities as possible (Van der Velden, 2018). 

 

CONCLUSION 

The added value in the context of the green economy is a must that most countries consider necessary and 

which argue that these aspects need to be adopted more often. However, changing the way people produce 

and live in society is a costly plan that requires a long transition period (Montalvo et al., 2022). It is about the 

fact that not only the way we consume must change into a more efficient one, but also the way in which we 

produce the goods must be oriented towards a greener, more environmentally friendly approach. While there 

are problems in the large-scale implementation of digitalisation, the formation of an appropriate framework 

by state authorities can lead to a significant increase in the number of companies that will restructure 

(Inshakova and Frolova et al., 2022). On the other hand, the state must orient a larger part of its own budget 

towards the modernization of the institutions and the processes it carries out.  

 

RECOMMENDATIONS 

In order to be able to achieve all these aspects in the shortest possible period of time and to ensure a gradual, 

correct implementation from the point of view of the stage, but especially to have the necessary tools for 

these plans, an improved and consolidated system of digital structure is needed, respectively modern internet 

networks that have 5G coverage capacity and which have the ability to distribute the boarding school at a 

sufficient high speed in order to be able to meet the needs of all consumers at their maximum capacity of use, 

it is necessary to implement the required structure for cloud computing processes, especially in the poorly 

developed region (otherwise these areas risk being left to one side in the process of modernization, which 

would lead to an increase in the differences between the standard of living in these areas and the already 

developed region),  but especially the implementation of IoT (Internet of Things), a tool that would cover the 

need to implement projects specific to digitalization.  

Public services should make digital platforms, through financial support, for small and medium-sized 

companies, so that they have the opportunity to maintain a more effective communication with the 

authorities. Moreover, people active in the labour market should be encouraged to adopt habits of continuing 

continuous training by attending courses dedicated to keeping up to date with new trends. In the case of some 

countries, the university environment is responsible for the training of people already included in the 

category of seniors. The purpose of the academics in this case is to show that the workforce as a factor of 

production has the ability to maintain its efficiency within a company.  

Lastly, there is a need to establish as accurately as possible the systems for the identification of the problems 

that have within the environment, being about establishing rules on the ecological environment and 

promoting the transition to a green economy based on digital tools. The implementation process must 

accelerate the entry of modern instruments through a new path that guarantees all the support and protection 

of social and ecological values. The added value of implementing these processes does not have to be 

achieved on the basis of a high opportunity cost if the costs of opting out were to be clearly in line with the 

benefits of these technologies.  
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Abstract 

Prerequisite. Public spaces are the "theater" of urban lifestyle. It is a place of rest, "communication of 

strangers", anonymous meetings of citizens on the streets, squares, and park areas. Public spaces are the 

"theater" of urban lifestyle. To a certain extent, they determine the behavior patterns of the city's residents, 

allow them to realize their needs, to be active. The city affects a person. She acquires features characteristic 

of a resident of this city. Urban identity is formed during the symbolic production of urban meanings. We 

imagine the city as a certain set of images of people, streets, trees, sounds, tastes, events through the imprint 

of this repertoire of meanings, through the visual and verbal traces of their representation. 

Methodology. A complex methodological approach is used in scientific research, which involves the use of a 

number of methods and techniques that correspond to the goals and objectives of the research. Socio-

philosophical analysis is used to characterize urban space as a space of culture. The phenomenological 

approach made it possible to explain street art as a sociocultural factor. The use of semantic approaches made 

it possible to analyze the features of the social phenomenon of street art. 

Result. The city space is formed with the help of sign and symbolic codes. 

Modern urban culture is unthinkable without street art. This direction of art, which until recently was 

perceived as vandalism, was outside the law and existed underground, is now becoming mainstream. Street 

artists gained wide popularity. Their works are discussed all over the world and exhibited in museums, art 

galleries and auctions. In the elements of street art, there is not only creative self-expression or 

entertainment, but also a specific language through which street artists communicate and through which they 

interpret and express acute social contradictions. The urban text acts simultaneously as an agent (that is, 

creates an objective image of the city) and a structuring (constructs certain practices, ideas, norms of being in 

the city) dimension of the urban space. Street art experiments with the paradigms: urban space as art and 

urban community as art. Each work closely interacts with the place of installation. The work cannot be 

considered finished and be understood without taking into account the context of the space. Instead, the 

space changes qualitatively thanks to the work: street art emphasizes or "overloads" its cultural, social or 

historical meaning. Street art reflects various cultural practices and artifacts, specially planned and "exposed" 

in urban space, aimed at constructing the public space of urban communities and "enabling" these 

communities by initiating dialogue, discussion or provocation. 

The modern city is forced to form its own "alphabet of feelings", which prescribes the rules for experiencing 

them in different situations. At the same time, feelings become a subject of management. Control over 

"experience" in this case can be considered a new form of social influence, in which the mass media, which 

is a kind of mediator for the active encouragement of a wide variety of emotions, and first of all, sensual 

pleasure, play an important role.  
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The modern city is completely open to spectacular experiments in public space. 

The aesthetic goal of street installations is to create a special semantic context, into which the passer-by is 

involved not only as a spectator, but also as a participant, co-creator of the spectacle-game communication 

field. 

Keywords: city, modernity, street art, aestheticization, dialogue culture, space. 
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Abstract 

In 1987, the United Nations Brundtland Commission defined sustainability as ―meeting the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.‖ With a sixth of the 

world's population, India is the second most populous nation in the world. India is third largest carbon 

emitter in the world and is on the verge of being hit by natural disasters brought on by global warming. The 

government of the country has taken some serious measures to reverse the current dangerous situation. 

According to the UN Environment Program's Emission Gap Report, India is the only major nation on track 

to meet its goals outlined in the historic Paris climate agreement. India has met its voluntary goal of lowering 

its GDP's emissions intensity by 21% by 2020 compared to 2005 levels. The nation is also getting close to 

reaching its 2015 target of having 40% of its electricity generated from sources other than fossil fuels; 

according to the administration, this target will be reached by 2023, seven years earlier than expected. The 

pioneering efforts of Indian government such as establishment of ISA (international solar alliance), NAPCC 

(National actional plan on climate change), Mission LiFE (lifestyle for environment), conservation of 

biodiversity and wetlands, adoption of renewable energy sources and many other actions and policy 

measures have contributed to combat climate change 

This paper discusses about various policy measures taken by Indian government to achieve sustainable 

development 

Keywords: Sustainable development, climate change, India‘s policies 
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Abstract 

Solid waste management is a worldwide problem and it is becoming more complicated day by day due to the 

rise in population, industrialization, and changes in our lifestyle. The livestock population of India has 

reached a million tonnes of waste. Therefore using vermicomposting natural manure can be prepared without 

any chemicals, reduce the amount of waste materials leading to a safer and healthy environment for 

agriculture. Our study explores the potential of an epigenic earthworm Eisenia fetida to compost different 

livestock excreta (Cow waste, Buffalo waste, Goat waste, Hen waste and Quail waste) and their fungal 

diversity (vermicompost). Different days of vermicompost (black gold) soil at 30th (Precompost) and 60th 

day (Postcompost) were used for this analysis. Both soil samples were used to determine the total CFU count 

and evaluation of humification index. The result obtained from the analysis revealed the maximum 

enrichment of the microbial communities and a totally 551 entities were identified. Isolated fungi were 

identified as belonging to Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigates, Penicillium digitatum 

and Penicillium verrucosum. These fungi inhabit the soil and develop considerably when there is easily 

degradable organic matter.  

Keywords: Vermicompost, Black gold, Eisenia fetida, Humification index 
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Abstract 

In order to reduce the cost of fertilizers as well as their influence on the environment, scientists are paying 

more and more attention to slow-release or controlled-release fertilizers, which are prepared from abundantly 

available biodegradable natural materials such as biopolymers. 

Based on this context, a novel hydrogel was prepared by encapsulation of NPK using a cross-linked sodium 

alginate grafted with polyacrylamide (PAM) for application as slow- controlled release fertilizer. The 

prepared S-CRF beads were characterized by Fourier- transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray 

diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM). Swelling 

capacity and water retention were also evaluated. The fertilizer release behavior was evaluated in water and 

the results showed that the fertilizers displayed an improved NPK release properties according to the 

European standard EN 13266. These fundings indicated that the grafting of PAM onto alginate skeleton 

enhanced the controlled release behavior of NPK fertilizer with a maximum release rate of 55% (nitrogen) ; 

42% (phosphorus) ; and 31% (potassium) for 28 days. 

These good characteristics revealed that the prepared S-CRF beads can be practically used in agricultural 

applications. 
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Abstract 

The use of composite materials arises for various engineering applications due to their superior properties 

like high strength-to-weight ratio and corrosion resistance. The composite material consists of a matrix and 

fibres or particulates distributed throughout the matrix material. The fibres or the particulates provide the 

required strength, and composite failure is not catastrophic. Therefore, hybrid composites are more 

advantageous due to their abilities than plain composites. On the other hand, machining composites are 

difficult due to the variation of material properties from point to point, which leads to higher tool wear and 

chatter, and the problem is prominent in the case of hybrid composites. Hence processing of hybrid 

composites is prefered with unconventional methods like laser drilling. In this article, laser drilling of a 

hybrid composite, Basalt, and PTFE-coated glass woven fibres is attempted, and the response as hole taper is 

considered for optimization using the particle swarm technique (PSO). The hybrid composite was 

manufactured using the hand layup technique and laser drilled using Nd: YAG laser. The lamp current (LC), 

pulse width (PW), stand-off distance (SoD) and compressed air pressure (CAP) are taken as the process 

control parameters. The PSO agrees with the RSM and provides the optimum setting as LC = 180 A, PW = 3 

ms, SoD = 3 mm and CAP = 8 kg/cm2. 

Keywords: Hybrid-composite; Basalt; PTFE-coated glass; Nd:YAG laser; Laser drilling; Optimization; 

Particle swarm optimization 
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ABSTRACT 

The smart management of agricultural produce and water is very essential for an improved farming as 

farming is the backbone of the country economy. For ten years now, IOT has become so popular because of 

its significance effect to human activities and it innovative services in agriculture such as smart farming, 

fresh water management, quality and quantity of farming, cost control, accuracy in farming sensor 

networking, rainfall and climate change control etc.  

This paper include various features such as sensor technology, remote system and innovative wireless IOT 

technology for measurement of temperature, humidity and moistures instead of manual check. The main 

objective is to gather real-time data of agricultural and water produce environment for easy agricultural 

access and advice on crops, weather patterns etc 

Keywords: Internet of Things (IOT), Smart Agriculture, Sensor Network, Remote System 
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1.0 INTRODUCTION 

Internet of Things is a worldwide network that is developed as a tool for controlling and managing data 

about the physical entities, where the physical entities, smart networks and ambient intelligence are 

connected to each other. The Internet of Things will help to incorporate the physical world with internet 

using smart devices. Internet of Things is framed from keeping different technologies together which lead to 

provision of innovative services in many computing environment.  

In the last few years, there has been much advancement in technologies likes Internet-of-Things, cloud, Big 

Data and mobile computing. Today, the world is moving on in the direction of the smart world concepts like 

smart homes, smart cities, smart work etc. As a result of poor maintenance, many crops have been damaged 

which resulted to massive loss and thus resulted to the introduction of smart farming concept.  Farming is the 

major source of livelihood of most countries. With the emergence of smart farming, there has been 

significance advancement in this area which has contributed to an increase in crop yield and decreasing cost. 

This also help in solving various farm issues and crop diseases. In the last ten years, it is perceived that there 

is little development in the agriculture sector. The rise of IOT has help in providing a digital technology for 

an enhanced farming, effective decisions making and future farming prediction which are all beneficial for 

farmers. Whereas Automatic finding is more beneficial than the traditional observations techniques 

employed local farmers, automating the soil component and monitoring the change in soil by detection 

system makes it more accurate and cheaper. This technology helps in early detection of soil condition which 

help to find the best time for seeding of plants and acquaint farmer at the early stage.  The present farming 

techniques focused on the integration of remote system and sensor technology with IOT. To mitigate loss in 

agriculture, various Sensors is used to measure parameters such as temperature, soil moisture, fertilizer, 

humidity, and contributes to the productivity of the farm. Websites and repositories have been created to 

enable farmers get acquainted with the current status of the farm. Some IOT technologies gives comfort in 

carrying out agricultural activities. The great intervention in agriculture with the integration of smart 

technology, wireless sensors, and remote system in IOT has changed the way of development in agriculture 

and provide great contribution.  The internet of things consist of a three-tier system which includes the 

perception layer, network layer, and application layer. Perception layer consist of sensor motes. ICT enabled 

devices and sensor motes are building blocks of sensor technology. It consists of cameras, sensors, RFID 

tags and they are used to identify objects and collect real-time information. The network layer handles the 

routing and sending of data between networks. The application layer consist of protocols commonly needed 

by the users, this is where users interact with the applications and actual communication is initiated here. The 

internet of things is applied in virtually all domains of industry, including smart agriculture and water 

system, smart building environmental monitoring, smart parking, healthcare etc.   

 

2.0 STATEMENT OF THE PROBLEM 

The field of farming becomes less productive due to the use of obsolete Agricultural technology. Many 

farmers still use the conventional methods of farming which results in small yielding of fruits and crops. But 

in a situation where automation is implemented to replace human beings, the yield has been improved. 

Agricultural issues have always hindered development of any country and thus the need to design a model 

for smart agriculture and water management by modernizing the current traditional ways of agriculture.  

 

3.0 REVIEW OF RELATED LITERATURE 

Laura, Lorena, Jose, Jaime, and Pascal Lorenz (2019), carried out a research on IOT-Based Smart Irrigation 

Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IOT Systems for Irrigation in Precision 

Agriculture and the study aims to answer the following research questions: What sensors, actuators, nodes, 

and wireless technologies are being utilized to develop IOT irrigation systems? Current IOT solutions for 

smart irrigation for agriculture? Search engines and digital libraries were utilized by the authors to search 

manually for papers suitable for this survey. A total of 283 papers were obtained from Google Scholar 24, 

IEEE explore 25, Scopus 26 and the digital library of Sensors 27. The keywords employed to obtain the total 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%26%23x000ed%3Ba%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32075172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parra%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32075172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jimenez%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32075172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lloret%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32075172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lorenz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32075172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7070544/#B24-sensors-20-01042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7070544/#B25-sensors-20-01042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7070544/#B26-sensors-20-01042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7070544/#B27-sensors-20-01042
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number of papers to be analyzed were IOT irrigation system, IOT irrigation, and smart irrigation. 

Furthermore, all papers were checked to ensure they included the keywords irrigation or water and IOT or 

smart in their content. 

All papers were checked to ensure they included the keywords irrigation or water and IOT or smart in their 

content. 

Ibrahim khider Eltahir et.al (2018). Proposed a sensor-based model for agriculture where solar supply and 

soil humidity analysis is done. The prediction helps to supply the right quantity of irrigation to the crops. 

Amandeep et.al (2017). Proposed a ZigBee protocol and sensor where he stated green energy and smart 

technology in the agriculture sector will find better productivity. 

Nikesh and Kawitkar (2016). Proposed a Wi-Fi, ZigBee, GPS,Sensors and Raspberry pi technology which is 

a smart solution to field activities, irrigation problem which help to improve crop yield and general 

production. 

 

4.0 RESEARCH METHODOLOGY 

This paper tend to propose an improved model for smart agriculture by developing a real-time sensory 

system  for  soil properties  like moisture, temperature, pH scale and to implement a  call-support model for 

crop disease identification, tormenter warning and SMS primarily based alerts. This will make it realistic to 

access the agricultural and water production environment accessible remotely anytime through mobile 

applications and websites. 

This research will integrate remote network, sensor system and wireless technology that will gather data of 

temperature, rainfall, and analyze it to cushion the risk of crop loss and improve crop productivity. They will 

help to monitor agricultural metrics such as moisture and temperature. This proposed model is highly 

significant for monitoring real time field data. 

  

5.0 DISCUSSION AND RESULTS 

The proposed system consist of three phase which are: 

Phase1: Farm aspect 

Phase2: Server aspect 

Phase 3: User aspect 

Farm aspect: Farm aspect preparation will consist of sensing native agricultural framework, identifying 

sensory element location, transferring knowledge from cross fields for decision making, call support analysis 

and crop observation through camera. 

Server aspect:  The server side will consist of IOT based-server synchronized with cloud for storage and 

web services, it will consist of the sensor interface such as FTP interface, local computing such as precision 

maps and Agricultural service such as yield prediction. 

User aspect: The user side is the face of the entire smart network, all the valuable information and real-time 

data will appears on the screen of the user for analysis and decision making. It will enable the users to keep 

track of any parameter they want to examine. The information can be inform of message, alerts, numbers, 

graphs or charts which will enable the users to get useful insight and make informed decisions. This aspect 

can be accessed through any smart device via IOT platform such as farm app. 

This model provide a real-time and historical information of agricultural and water production environment 

and helps in efficient management of resources.  

The proposed model for smart agriculture and water management is described in FIG 1 below. 
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6.0 CONCLUSION 

The emergence of Internet of Things has contributed heavily in the area of research and business. The 

application of IOT innovative ideas gave rise to smart agriculture and water management which improves 

quality of farming and contribute to economic development. This paper propose a smart agricultural model 

with integration of IOT technologies to manage, monitor and measure agricultural  

Information like humidity, temperature, soil PH, Soil nutrition levels, water level etc. 

This model makes use of various sensors, controller and remote system to manage and collect real-time data 

of agricultural environment for quick access to agricultural produce and advice on crops and weather 

condition. This improved model will provide smart solution to agricultural problem and efficiently 

ameliorate the issues relating to farming.  

 

7.0 CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE 

The proposed system deals about agricultural and water problems in a smart way using IOT technologies 

which solved the current farming related problems by reducing human efforts, wastage of water, plant 

disease detection, crop theft and use of modernized technique. 
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Abstract  

The study evaluated the acute toxicity of carwash wastewater on African catfish (Clarias gariepinus). One 

hundred and fifty (150) post-juvenile catfish with mean weight range of 250–275.5g and a mean length of 

23.5-28.5cm were purchased from Dalar Kifi Fish Farm BUK New site road, Kano State, and acclimated in a 

tank for 14 days. They were exposed to different vehicle wastewater concentrations of 0.0, 20, 40, 60, and 

80% v/v with 5-level exposure concentrations during the acute test (96 hours) in a Completely Randomized 

Design (CRD) employing renewal bioassay. The acute bioassay showed that the LC50 for the wastewater was 

56 percent by volume at 96 hours. Compared to the control, the exposed fish exhibited abnormal swimming, 

erratic opercular movement, reflex loss, mucus secretion, increased air gulping with an increase in 

wastewater concentration. Except for water temperature, Biochemical Oxygen Demand (BOD) and pH,  the 

remaining physicochemical parameters were not within the WHO/FAO recommended Standard The order of 

concentrations of the heavy metal in the wastewater were Cu > Pb > Cd > Cr > Ni. However, a significant 

increase (P<0.05) in the activities of serum aspartate aminotransferase (AST), Alkaline Phosphatase (ALP) 

and alanine aminotransferase (ALT) were recorded as the exposure period continued when compared with 

control. Hepatic cell breakdown, fatty degeneration, cellular infiltration, localized fibrosis, and cellular 

necrosis were all visible in the liver tissues. It can be inferred that changes in the liver enzymes and histology 

in fish tissues after exposure to wastewater harmed the experimental fish. As a result of their effects on fish 

and other non-target aquatic biota, it is advised that the competent authorities create initiatives to reduce the 

indiscriminate discharge of untreated car wash wastewater. 

Keywords: Clarias gariepinus, Histology, carwash wastewater, Liver function test, Toxicity 
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Water contamination from home and industrial waste is getting worse every day in many industrialized 

nations (Abdullahi et al., 2021). Washing your car to get rid of dirt and other contaminants require the use of 

large volume of water and applying chemicals, including ammonium compounds, surfactants, detergents, oil 

and grease, fuel, and other potentially harmful substances that end up in the water bodies (Zaneti et al. 2012). 

When such contaminants are released into the aquatic ecosystem, the water quality is impacted, which 

inferred how well the water can be used for domestic, agricultural, industrial, and recreational reasons (Elias 

et al., 2020). It has been observed that using wastewater for irrigation alter the water quality in aquatic 

environments, leading to an ecological imbalance (Reeta et al., 2020). The contaminants have a wide range 

of effects and stressors on aquatic flora and fauna, especially fishes, as well as the potential for 

bioaccumulation (Sayyadi et al., 2022). Fish are frequently employed to evaluate the quality of the water, 

and as a result, they act as bioindicators of water pollution (Ahmad et al., 2018). 

For assessing the harmful effects on fish target tissues both in vivo and in situ investigations as well as 

histological studies have been used (Samson, 2015). Due to their proximity to aquatic environments, fish 

among other aquatic biota are usually at the receiving end of numerous xenobiotics (Nafiu and Ibrahim, 

2019). As a result, modifications to their structure and function act as a biomarker for aquatic contaminants 

(John et al., 2021). In light of the aforementioned, a study was carried out ascertain how African catfish's 

histology and biochemical indices activities were affected by vehicle wash wastewater exposure. 

Carwash waste water is regarded as a pollutant and prolong exposure to it by biota could alter blood 

biochemical parameters (Idowu et al., 2016).  For instance, exposure of the albino rats to pyrethroid-based 

insecticides smoke has been reported to cause  significant increase in the liver enzyme (AST, ALT and ALP) 

activities with a decrease in the levels of total protein and serum albumin (Ugwu et al., 2016).  According to 

Abubakar and Hassan (2007), liver enzymes such as AST, ALT and ALP activities were significantly 

increased due to exposure to different brands of mosquito coil. Ugwu et al. (2016) reported increased in the 

levels of urea and creatinine in rats exposed to mosquito smoke. In view of the forgoing this research aimed 

at evaluating the effect carwash waste water on the liver function enzymes and histopathology of African 

catfish. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Sampling site and Collection of Water samples 

Composite car wash wastewater was collected from the outlet of carwash premises located at Kofar Ruwa 

Motor Park, Kano (12°01'44.9"N, 8°29'56.8"E). The samples were collected in triplicate. Following the 

procedure used by Saiyadi et al. (2022), the water samples were promptly evaluated for the following 

physicochemical parameters using a multifunction water testing kit (Digital Water tester Model no. EZ-

9909-SP). These parameters include color, pH, Total Dissolved Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), 

Biochemical Oxygen Demand (BOD), and electrical conductivity. 

 

Analysis of heavy metals in water samples 

A total of 80 mL each of the composite car wash water and control water (borehole) samples were combined 

and put into a 250 mL beakers. After adding 10 mL of HNO3 and heating it to 100 °C, the samples were 

allowed to evaporate to roughly 50 mL before another 5 mL of HNO3 was added and heated continuously 

until it reached a final volume of about 15 mL. The digested samples were filtered using Whatman number1 

filter paper and made up to a final volume of 20 mL after with distilled water according to the method 

adopted by Saiyadi et al. (2022). The concentrations of cadmium, chromium, nickel, manganese, and lead 

were examined in the water using Micro Plasma Atomic Emission Spectrometry (MP-AES Agilent 4200 

model) at Centre for Dry Land Agriculture Laboratory, Bayero University Kano.  

 

Source of fish used in the experiment 
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One hundred and fifty (150) post-juvenile catfish (Clarias gariepinus) in total, with average weight range of 

250–275.5 g and a mean length of 23.5-28.5 cm were purchased from the Dalar Kifi Fish Farm in Langel 

Town along the BUK new site, Kano State, Nigeria (11°98'98.1"N, 8°36'95.4"E). The fish were kept in a 500 

L black plastic tank that was regularly refilled with borehole water. They were acclimated for two weeks (14 

days) in a semi-static 28 °C environment in a laboratory setting. A 2 mm pelletized meal (42% crude protein) 

made by UAC Vital Fish Feed Nigeria Plc was given to them twice at 5% of their body weight. To lessen the 

stress on the fish, the experimental water was drained off every 24 h, and feeding was stopped 24 h before 

the toxicity test  

 

Experimental design 

The experiment was conducted at the Biological Sciences Department of Bayero University Kano following 

the OECD (2013) guidelines in a 100 L plastic containers. The experimental and control groups of ten (10) 

C. gariepinus were exposed to 5-level of exposure to the variable concentration of the carwash wastewater in 

a completely randomized design (CRD). By combining wastewater with borehole water, four test solutions 

(20, 40, 60, and 80 percent v/v) were created, while the fifth (zero percent), which only contained borehole 

water, served as the control as adopted by Adeboyejo et al. (2013).  

 

Acute Toxicity Experimentation 

The approach outlined by the OECD (2013) and Reddy (2018) was used to calculate the definitive 

concentration for the range-finding test on the wastewater. An acute toxicity test was carried out to determine 

the 96-h LC50 of the wastewater. The test was run for 12, 24, 48, 72, and 96 hours in triplicate. To get the 

LC50 values, mortality from wastewater exposure was collected at 24 h intervals.  

 

Observation of behavioral responses 

After being exposed for thirty (30) min, the fish's behaviors, including irregular swimming, air gulping, loss 

of reflex and mucous secretion were monitored as reported by Rakesh and Kumar (2019). When there was 

no discernible movement or no reaction to light poking, fish were deemed to be dead. 

 

Liver Enzymes Function Analyses    

At the end of the exposure period of 14 days, 2-4ml blood sample for biochemical investigation was 

collected from the experimental and control fish groups by piercing caudal vein. Blood samples collected 

were carefully transferred into 5ml plane container. Plasma was obtained from the whole blood by the 

centrifugation at 5000 rpm for 15 min. The aspartate aminotransferase (AST), Alkaline phosphatase (ALP) 

and alanine aminotransferase (ALT) activities were determined at Plasma Diagnostic Laboratory, Tarauni, 

Kano using Randox kits supplied by Randox Laboratories Ltd. 

 

Histopathological analysis of C. gariepinus Liver Sample 

The procedure described by Auwioro (2010) was used to run the fish tissue biopsies at the Histopathology 

Laboratory at Aminu Kano Teaching Hospital in Kano, Nigeria. The fish were euthanized with 40% ethyl 

alcohol before having their livers removed for histological analysis. Fish tissues were dehydrated with 

increasing grades of alcohol, fixed with 10% formal saline, cleaned with xylene, and embedded with molten 

paraffin wax. The tissues were sectioned using a microtome to obtain 5 μm sections. Haematoxylin and 

Eosin staining was perfomed and the tissues inspected under a microscope (LEICA DM 750 model) and 

photographed using an HD camera (LEICA ICE 50 model). 
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Statistical Analyses 

Using SPSS version 20.0, probit analysis was utilized to determine the mortality profile (LC50) of the 

experimental fish. The Least Significant Difference with a probability level of 5% was used to compare the 

means after a one-way analysis of variance (ANOVA) was performed to ascertain the impact of different 

waste water concentrations on the fish‘ liver enzymes. 

 

Results 

Physicochemical and Heavy metals parameters 

The mean values of physicochemical parameters of the waste water revealed that temperature, Dissolved 

Oxygen, Biochemical Oxygen Demand, Total Dissolved Solids, Electrical conductivity, turbidity, and ph had 

the following: 31.4 ± 0.11 °C, 3.10 ± 0.10 mg/L, 4.70 ± 1.01 mg/L, 787 ± 0.10 mg/L, 2153 ± 2.21 µS/cm, 

42.5 ± 0.92 NTU  and 8.90 ±1.01 respectively. While the control water sample had the following mean 

values of temperature (27.7 ± 0.23 °C), DO (6.1 ± 0.23 mg/L), BOD (2.2 ± 0.45 mg/L), TDS (125.7 ± 0.25 

mg/L), EC (387.0 ± 3.15 µS/cm), turbidity (27.6 ± 1.12 NTU), and pH (7.3±0.01) respectively. 

 

Table 1: Mean Values of Physicochemical Parameters of Carwash Wastewater Obtained From Kofar 

Ruwa Motor Park Area, Kano State, Nigeria 

Parameters  Carwash waste water   Control Standard 

Water temperature (°C) 31.40±0.11 27.7±0.23 <40 

DO (mg/L) 3.10±0.10 6.1±0.23 5.0-9.0 

BOD (mg/L) 4.70±1.01 2.2±0.45 3.0-6.0 

TDS (mg/L) 787±0.10 125.7±0.25 <500 

Electrical Conductivity (µS/cm) 2153±2.21 387.0±3.15 <1000  

Turbidity (NTU) 42.50±0.92 27.6±1.12 <25  

pH  8.90±1.01 7.3±0.01 6.0-9.0 

WHO/FAO (2018) 

 

According to the findings of the measurements of heavy metal concentrations, Pb had the highest mean 

concentration (3.56 mg/L), followed by Cu (3.16 mg/L), Cd (1.98), Cr (0.97 mg/L), and Ni (0.88 mg/L) in 

the car wash wastewater (Table 2). The order of concentrations of the heavy metal in the wastewater was Cu 

> Pb > Cd > Cr > Ni. None of the heavy metals was detected in the control water samples. 

 

 

Table 2: Mean values of heavy metals of car wash wastewater obtained from Kofar ruwa Motor Park 

Area, Kano State, Nigeria 

Parameters  Vehicle Wastewater  Control Standard 
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Cu (mg/L) 3.56±0.84  BDL 0.05 

Pb (mg/L) 3.16±0.21 BDL 0.10 

Cr (mg/L) 0.97±0.30 BDL 0.05 

Ni (mg/L) 0.88±0.11 BDL 0.05 

Cd (mg/L) 1.98±0.94 BDL 0.01 

BDL: Below Detection Limit, WHO (2011) 

 

Behavioral responses in the experimental fish 

The fish exposed to carwash waste water displayed irregular swimming, loss of reflex, hyperventilation, 

incessant jumping, and discoloration at the beginning of the treatment, which increased with the 

concentrations of the wastewater (Table 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3: Behavioral changes recorded in Clarias gariepinus during 96h exposure to carwash waste 

water 

Exposure Concentration  Erratic Reflex Hyperventilation Inconsistent discoloration 
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Time (h)     (%) swimming loss jumping 

 0.00  - - - - - 

 20  - - - - - 

24 40  - - + - - 

 60  - - + - - 

 80  + + + + - 

 0.00  - - - - - 

 20  - - - - - 

48 40  - - - - - 

 60  - - + + - 

 80  + + + + - 

 0.00  - - - - - 

 20  - - - - - 

72 40  - - - - - 

 60  - + + + - 

 80  + + + + - 

 0.00  - - - - - 

 20  - - - + - 

96 40  - - + + - 

 60  + + + + - 

 80  + + + + - 

Key:  - = absent              + = Present  

 

Acute Toxicity (96hr LC50) for Vehicle Waste Water 

Table 4 presents the fish survival and cumulative mortality profile on exposure to various test concentrations 

of vehicle wastewater. Depending on the exposure time (24, 48, 72, and 96 h), the number of living and dead 

fish were counted. The highest fish mortality was documented in the carwash wastewater concentration 

which was 80%, at 0%, while there was no mortality noted in the control throughout the trial (Table 3).  
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Table 4: Data on cumulative mortality profile of Clarias gariepinus exposed to varying concentrations 

of carwash wastewater for 96h  

Exposed 

conc.(%v/v) 

log 

conc. 

No. of 

exposed 

fish 

No. of live fish at different duration 

(hr)  

% 

survival 

% 

mortality 

Probit 

   24 48 72 96     

0.00 0.000 10 0 0 0 0  100 0 0.00 

20.0 1.301 10 0 0 0 0  100 0 0.00 

40.0 1.602 10 1 0 0 0  90 10 3.72 

60.0 1.778 10 2 2 1 1  40 60 5.25 

80.0 1.903 10 3 2 2 1  20 80 5.84 

 

Figure 1 shows the LC50 corresponding to each waste water concentration. Based on the converted probit 

analysis, the 96-h LC50 values were 56%. An increase in death rate is shown as carwash waste water 

concentration rises, as presented by the linear relationship between probit mortality and concentration, which 

showed a positive correlation of r2 = 0.9846. 

 

 

 

Fig 1: Mean lethal concentration LC50 of C. gariepinus challenged with varying carwash waste water 

concentrations at 96hr 

 

 

Liver Enzymes  

Results of toxic effects of carwash waste water on serum biochemical parameters on experimental fish 

revealed significant differences (p<0.05) (Table 5). During the study period, the mean serum AST values of 

the experimental fish increased at 14 days when challenged to carwash waste water. Lowest activity was 
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obtained in the control group with 34.20±1.01U/L and the highest of   46.72 ± 0.83U/L was obtained at 80%. 

The AST activity between control and treatment did not differ significantly (P>0.05). 

The activity of ALT was highest (55.27±0.42U/L) in experimental fish challenged with 80% concentration 

(Table 2). The lowest values were observed at Group 20%, 40% and 60% which were 45.10 ± 1.01U/L, 

45.57 ± 1.86U/L and 51.13 ± 1.42U/L respectively as against the control value of 41.18 ±0.67U/L. 

Statistically there was no significant difference between the groups (P>0.05).   

The alkaline phosphatase (ALP) results on experimental fish revealed significant differences (p<0.05) 

between the treatments 20%, 40%, 60%, 80% when compared with the control. No significant differences 

(p>0.05) recorded between the control and the carwash waste water treatment. Although, 80% treated fish 

recorded the highest mean value of 30.89±0.57 u/L while 20% carwash waste water recorded the lowest of 

23.91 ± 0.67u/L.   

 

Table 5: Effect of Carwash Waste water on Biochemical Indices in C. gariepinus after 14 days of 

Exposure  

pharmaceutical 

effluents (%) 

AST (IU/L) ALP (IU/L) ALT (IU/L) 

     

0.00 34.20±1.01 a 19.30 ± 1.48a 41.18 ±0.67a 

20.0 35.12 ±1.10a 23.91 ± 0.67a 45.10 ± 1.01b 

40.0 37.20 ± 1.61b 25.60 ± 0.91a 45.57 ± 1.86b 

60.0 39.51 ± 1.01a 27.17 ± 0.82b 51.13 ± 1.42a 

80.0 46.72 ± 0.83a 30.89±0.57 a 55.27±0.49a 

Note: Values are mean and Standard deviation, Means with the same superscript in a column are did not 

different significantly (P>0.05) 

 

Histopathological Changes 

The liver tissue in the control fish samples had normal architecture, normal hepatocyte morphology, normal 

vacuolation, and normal hepatic cord structure (Plate Ia). The treated fish developed cytoplasmic 

degeneration and fatty degeneration at 20% v/v carwash wastewater (Plate Ib). At a 40% carwash wastewater 

dosage, liver tissue exhibited necrosis and blood vessel congestion (Plate Ic). Focal fibrosis Cellular 

Infiltration with a 60% carwash wastewater concentration (Plate Id). Hepatocyte necrosis and central vein 

degeneration were visible in the liver tissue at an 80% carwash wastewater concentration (Plate Ie) (H & E 

mag x 100). 
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Figure 3. Histopathological changes in livers of C. gariepinus treated with carwash wastewater: Liver 

tissue revealed normal architecture with hepatocyte morphology intact, vacuolation, and hepatic cord 

structure in the control fish samples without any discernible alterations (Plate Ia). At 20% of the treated 

fishes had fatty degeneration (black arrow) and focal fibrosis (yellow arrow) (Plate Ib). Liver tissue showed 

hepatocytes necrosis at 40% concentration (green arrow) (Plate Ic). Focal fibrosis (red arrow) and Cellular 

Infiltration (black arrow) at 60% concentration of wastewater ((plate Id). At 80% of vehicle wastewater 

concentration, liver tissue showed hepatocyte necrosis (green arrow), fatty degeneration (yellow arrow), and 

central vein distortion (red arrow) (Plate Ie). (H & E mag x 100). 

 

 

 

 

DISCUSSION 
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Important indicators for controlling physiological processes and the dispersion of aquatic biota are the 

physicochemical characteristics of water (Jamila and Sule, 2020). Many metabolic processes in an organism 

are influenced by the temperature of the water (Habu et al., 2021). The wastewater was somewhat alkaline, 

as indicated by the pH value of 8.9 in the current study, which may affect a variety of physiological activities 

in the exposed experimental fish (FAO/WHO, 2018). The amount of dissolved ions in water is regulated by 

electrical conductivity. The value recorded in carwash wastewater of 2153 µS/cm is higher than the 

FAO/WHO (2018) recommended value of 1000 µS/cm for a typical freshwater body. The higher mean 

conductivity observed in this study suggested that more ions inflow and other dissolved elements from 

carwash wastewater are present than the recommended values. Organic contamination has been linked to 

high BOD levels in water (Rabiu et al., 2018). When significant amounts of wastewater are dumped into 

bodies of water, the enhanced aerobic microbial decomposition of organic materials may result in hypoxic 

conditions, which may have several effects on the physiology of aquatic animals (Adamu et al. 2016). 

According to Shawai et al. (2018), the amount of dissolved oxygen found in the vehicle wastewater sample 

is less than the recommended level of 5 mg/l, which makes it impossible to sustain the experimental animals. 

The turbidity of the carwash wastewater was higher than the FAO/WHO (2018) recommended limit of 25 

NTU for freshwater bodies on the surface. The waste water's high turbidity implies that it contains some 

dissolved compounds that pose a hazard to the experimental fish species' ability to survive (Nafiu et al., 

2020). The dissolved salts in the water may have contributed to the elevated TDS readings by altering the 

metabolic processes of the experimental fish (Sayyadi et al., 2022). According to the measured levels of the 

heavy metals, Copper had the highest level (3.56 mg/L), whereas Nickel had the lowest level (0.88 mg/L). 

Cu > Pb > Cd > Cr > Ni was the order in which the amounts of heavy metals in the carwash waste water 

dropped. The elevated levels of Cu and Pb found are consistent with Nafiu and Ibrahim's (2017) findings in 

tannery effluent. According to Ishaq et al. (2011), the cupric Cu2+ form of copper, which is frequently 

present in water sediment, is what causes copper's detrimental effects. Numerous heavy metals are known to 

attach to crucial structural proteins, enzymes, and nucleic acids in a cell, changing how those components 

operate (Abdulhamid et al., 2022) 

The experimental fish showed a variety of stressful abnormalities throughout the 96 h exposure, which was 

particularly noticeable in fish exposed to the highest concentrations of vehicle wastewater. These 

abnormalities included inconsistent jumping, hyperventilation, generalized body weakness, loss of reflex, 

and erratic swimming. According to Rakesh and Kumar (2019) these behavioral modifications are a reaction 

to the chemical components contained in the vehicle wastewater. According to Roopadevi and Somashekar 

(2012), hyperventilation measurements revealed respiratory impairment caused by the exposed fish's gills 

being exposed to vehicle wastewater. The highest carwash waste water concentrations result in general body 

weakening and final 100 percent mortality at 96 h. This could be caused by oxygen depletion in the body of 

the experimental fish, which interfered with their capacity to jump out of the wastewater and leads to their 

death (Barboza et al., 2018). The 96 h LC50 value of 56% v/v found in the current investigation indicated that 

the vehicle wastewater is poisonous to the experimental fish. As in earlier research by Alimba et al. (2015) in 

abattoir wastewater (96 h LC50 = 6.28%), mortality in the current finding was concentration-dependent. 

With regards to liver enzymes function test, serum ALT, ALP and ALT activities in organism have been 

used as biomakers of toxicants contaminating the aquatic ecosystem (Ezenwaji et al., 2013). The present 

finding revealed that experimental fish treated with the carwash waste water were significantly elevated 

compared with control samples. The elevated level in the ALT, ALP and AST activity could be attributed to 

the disruption of cellular permeability and hepatocytes as reported by Kavya et al. (2016).The large quantity 

of AST and ALT released in the blood plasma of C. gariepinus could serve as a counter mechanism against 

the effluents induced toxicity. Similar observation was reported by Reddy (2018) in his study on the toxic 

effects of waste water in cat fish Heteropneutus fossilis. The increased activity of ALT, ALP and AST 

indicates alterations of liver metabolism or cellular injuries in various tissues of the exposed fish. This 

observation is consistent with findings of Ajaz (2015) in Clarias batrachus exposed to parathion. The 

present finding revealed that some toxic substances present in the pharmaceutical effluents might have 

facilitate the detoxification processes by elavating the activity of ALT and AST enzymes which could results 

to the of lipid peroxidation in the exposed cells / or tissues (Akinwande et al., 2016). Elevation activity of 

ALT, AST and ALP might contribute to the cellular oxidative damage which occur when antioxidant and 
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detoxifying processes is insufficient in the body as reported by Srivastava and Reddy (2017) .The elevated 

level of AST activity recorded in present finding based on dose – dependent manner might be due to 

myocardial infarction or liver disorder as reported by Ezenwaji et al. (2013). It might also be due to the 

presence of some substances that possibly interfere with catalytic interconversion of amino acids and α-

ketoacids by amino group in ALT. Al-Asgah et al. (2015) recorded increased AST activity in Oreochromis 

niloticus exposed to various concentrations of cadmium chloride. The elevated activities of ALP, AST and 

ALT in the present study demonstrates disruption activities of liver or enhanced transamination as observed 

by Kavy et al. (2016). Increased ALP activity in the treatment group compared with control may be 

attributed with biliary obstruction of the experimental fish liver by effluents or due to primary 

hyperparathyroidism as reported by Shaheen and Akhtar (2012). Sreelekshmy et al. (2016) reported an 

increased in AST in fish tissue due to metabolic activity distortion caused by industrial effluents.  

At various exposure concentrations of the carwash wastewater, which increases in a concentration-dependent 

way, several histological abnormalities were examined in the liver of experimental fish. Focal fibrosis, 

hepatocyte necrosis, fatty degeneration, central vein distortion, and cellular infiltrations were found after 

assessing the clinical symptoms. Liver's participation in the metabolism and detoxification of toxic 

compounds may be responsible for the fatty degeneration in the tissue examined. Udotong (2015) reported a 

similar findings in tilapia fish treated with Fe, Pb, and Cu. Mutsapha et al. (2017) described cellular 

infiltration of the hepatocytes of liver as a symptom of a degenerative process, which implies metabolic 

imbalance owing to exposure to waste water. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  

The wastewater's water quality characteristics (physicochemical composition and heavy metal levels) 

exceeded the approved Standard for Surface Freshwaters. The experimental C. gariepinus experienced 

biochemical changes and histological damage on exposure to the carwash waste water in a dose-dependent 

manner. This suggests that waste water's components are possible toxins that can change tissue indices and 

have a variety of pathological effects on fish bodies. The nearby aquatic ecosystem and its biota may be in 

danger if these waste water are discharged carelessly into the water body. Therefore, it is advised that 

competent regulatory organizations develop a comprehensive strategy for reducing aquatic pollution. Given 

the detrimental effects on numerous non-target organisms, strict pollution mitigation rules should be passed 

and implemented to prevent the illegal release of vehicle wastewater into water bodies. 
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Abstract 

The search for maximum surface quality and productivity as well as low energy consumption during a 

machining process is a major challenge for mechanical manufacturing companies in order to be competitive. 

These performance parameters are influenced by several factors, such as, cutting speed, feed rate, depth of 

cut and grade of cutting material. The challenge for manufacturers is to choose the most suitable cutting 

conditions in order to achieve the desired results for the technological parameters studied. In this work, an 

experimental study was carried out in order to optimize the cutting parameters during dry turning of EN-

GJL350 cast iron by four cutting materials (CBN 7050, mixed ceramic 6050, white ceramic 620 and silicon 

nitride 1690), according to Taguchi design L32. Multi-objective optimization was performed using the 

MARCOS (Measurement alternatives and ranking based to compromise solution) method based on Taguchi's 

signal-to-noise (S/N) ratio. The objective is to find an optimal cutting regime that simultaneously satisfies 

the minimization of the surface roughness (Ra), the cutting force (Fz) and the maximization of the material 

removal rate (MRR). This work is of interest to all mechanical manufacturing companies as well as 

researchers in the field of optimization of cutting conditions. 

Keywords: Machining, Cast Iron, Optimization, Taguchi, MARCOS 
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Abstract 

As the population explodes, urbanization of dwelling places is inevitable. India being 2nd largest populated 

country with more than 145 crores, urbanization of many cities are continuous process. The country is 

divided into 28 states and 8 union territories for administrative reasons. Among the state, Tamil Nadu is 10th 

biggest state and the population exceeds 7 crores. There are many cities in the state of Tamil Nadu among 

which Coimbatore is fast developing. As the city becomes more urbanized the diseases related to pollution is 

ever increasing. Air pollution is one of the major pollution which induces respiratory allergy. Among the 

allergens, fungal allergen is one among the major allergens. Thus any information on the distribution of 

fungal allergens over the atmosphere of any city is appreciable. In this report, 16 different sampling sites of 

Coimbatore city where people are found to gather in large numbers were studied for the presence of 

atmospheric fungi. The Potato Dextrose Agar bounded petridishes were exposed using an Andersen sampler. 

The exposed plates were incubated for 4 days and the developing colonies were identified up to species 

level. A total of 12 species belonging to 6 different genera were recorded. Among the genera, 2 belongs to 

Zygomycetes, and remaining species belongs to Mitosporic fungi. The genus, Aspergillus was represened by 

maximum number of species followed by Penicillium. Among the species, Aspergillus niger was found to be 

dominant followed by the species Cladosorium cladosporioides. The isolated fungi were mostly found to be 

an aeroallergen. The current study is the first report from the Urban Coimbatore of the State of Tamil Nadu, 

India.  

Keywords: Airborne Mycoflora, Fungal Allergens, Andersen Sampler, Coimbatore, Tamil Nadu, India 
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Abstract 

India the country possess many urban cities. Chennai is one among the fourth most urbanized city of India. 

Nearly 80 lakhs people live in Chennai. The fast urbanization of the city results in many factors which poses 

challenge to the health of the dwellers. Among the pollutants, the airborne biopollutants plays a major role in 

inducing respiratory allergy. Among the biopollutants, pollen is the dominant biopollutant which induces 

allergy. The pollen allergy is widely reported from many urban cities of the world. However, only a 

preliminary work on airborne pollen of Madras city was previously conducted in which the sampler was 

fixed at a single spot. In this report the airborne pollen spectra of Chennai city was studied by hosting 

samplers at five different areas of Chennai and for a period of one year. Vertical cylinder trap was fixed at 

five different areas, i.e. Royapettah, Guindy, Anna Nagar, Villiwakkam and Washermanpet and the airborne 

pollen grains were monitored on daily basis and identified up to their generic level. Pollen belonging to a 

total of 58 different genera was recorded along with unidentified pollens. The distribution, dominance and 

the habit of the pollen will be discussed in detail. The work is dedicated to Late Dr. Raju and Late Prof. 

B.P.R. Vittal who are also the co-authors of this study. 

Keywords: Vertical Cylinder Trap, Pollen Allergens; Urban city, Chennai, India  
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ÖZET 

Ġyon kanalları yaĢayan hücrelerin temel yapı taĢlarındandır. Birçok önemli fizyolojik süreçte merkezi rol 

oynayan iyon kanallarının yapısal veya iĢlevsel bozuklukları, özellikle uyarılabilme özelliği olan her türlü 

hücreyi, dokuyu ve organı etkileyen, ''kanalopatiler'' olarak adlandırılan çeĢitli hastalıklara yol açmaktadır. 

Son araĢtırmalar iyon kanallarının çeĢitli kanser özelliklerine dahil olarak, tümör oluĢumunda ve kanserin 

geliĢiminde önemli roller üstlendiğini göstermektedir. Kanser hücrelerinin özelliklerinden olan sürekli 

anjiyogenez, doku istilası ve metastaz kritik olarak Ca2+‘yi taĢıyan iyon kanallarına bağlıdır. TMEM16A 

(ANO1) de bu kanallardan biridir. TMEM16A'nın aĢırı ekspresyonunun meme kanserinde karsinojenezde 

nasıl bir rol oynadığı belirsizliğini korumaktadır. Bu çalıĢmada, inhibitör etkisi olduğu bilinen 

Cryptotanshinone'un farklı konsantrasyonlarının uygulanacağı meme kanseri hücre hattındaki (MCF-7) olası 

anti kanser etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Cryptotanshinone'un sitotoksik etkisini belirlemek için MTT 

(3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolyum bromür) analizi, ANO1 kanalı gen ekspresyon üzerine 

etkisini belirlemek için qRT-PCR ve ANO1 kanal akımı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yama 

kenetleme tekniği kullanılmıĢtır. MTT, gen ekspresyonu ve yama kenetleme çalıĢmalarında, kontrol ve doz 

grupları (10, 20 ve 30 μM) olmak üzere dört grup kullanılmıĢtır. Yama kenetleme deneylerinde bu üç doz 

grubu için 0. dk. kayıtları kontrol olarak değerlendirilmiĢ ve 10. dakikada elde edilen verilerden maksimum 

akım değerleri ölçülmüĢtür. Sonuç olarak çalıĢmada MTT analizi, yama kenetleme tekniği ve eĢ zamanlı 

PCR tekniği kullanılarak, Cryptotanshinone'un ANO1 kanal akımını bloke ettiği ve kanal ekspresyonunu 
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azalttığı gözlenmiĢtir. Bu bulgular ıĢığında Cryptotanshinone'un meme kanserinde tedavi edici ilaç olarak 

veya günümüzde meme kanserinde kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliğini arttırma amacıyla 

kullanılabilirliğine dair literatürdeki var olan kısıtlı çalıĢmalara ve yeni ilaç hedeflerine katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢma, 2021-1-TP3-4331 proje kodu ile Mersin Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

tarafından desteklenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġyon kanalları, Meme kanseri, Hücre kültürü, TMEM16A, Cryptotansinone. 

 

ABSTRACT 

Ion channels are the basic building blocks of living cells. Structural or functional disorders of ion channels, 

which play a central role in many important physiological processes, cause various diseases called 

"channelopathies" that affect all kinds of cells, tissues and organs, especially those with excitability. Recent 

studies show that ion channels play important roles in tumor formation and cancer development, including in 

various cancer features. Persistent angiogenesis, tissue invasion, and metastasis, characteristics of cancer 

cells, are critically dependent on ion channels that transport calcium. TMEM16A (ANO1) is one of them. It 

remains unclear what role overexpression of TMEM16A plays in carcinogenesis in breast cancer. In this 

study, it is aimed to examine the possible anti-cancer effect of Cryptotanshinone, which is known to have an 

inhibitory effect, in the breast cancer cell line (MCF-7) to which different concentrations will be applied. 

MTT (3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) analysis to determine the cytotoxic 

effect of Cryptotanshinone, qRT-PCR to determine the effect of ANO1 channel on gene expression and 

patch clamping technique was used to determine the effect on ANO1 channel current. Four groups, control 

and dose groups (10, 20 and 30 μM) were used in MTT, gene expression and patch clamping studies. In the 

patch clamping experiments, the 0th minute recordings were used as control for these three dose groups and 

the maximum current values were measured from the data obtained at the 10th minute. In conclusion, using 

MTT analysis, patch clamping technique and simultaneous PCR technique, it was observed that 

Cryptotanshinone blocked ANO1 channel current and decreased channel expression. In the light of these 

findings, it is thought that Cryptotanshinone can contribute to the limited studies in the literature and new 

drug targets on the use of Cryptotanshinone as a therapeutic drug in breast cancer or to increase the 

effectiveness of treatment methods used in breast cancer. 

This study was supported by Mersin University Scientific Research Projects Unit with project code 2021-1-

TP3-4331. 

Keywords: Ion channels, Breast cancer, Cell culture, TMEM16A, Cryptotansinone. 

 



 

    254 
 

DĠSTAL FEMUR KĠLĠTLĠ KOMPRESYON PLAĞINDA BOġ VĠDA DELĠK APARATININ 

PLAĞIN YORULMA DAYANIMINE ETKĠSĠ 

THE EFFECT OF THE EMPTY SCREW HOLE APPARATUS IN THE DISTAL FEMUR LOCKED 

COMPRESSION PLATE ON THE FAILURE STRENGTH OF THE PLATE  

 

Ġbrahim MUTLU
1
  

1Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, Türkiye 

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3864-3725 

Nur GÖKDEMĠR
2 

2Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 

2ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4718-2919 

 

Özet 

Femur kemiğinin distal bölgesinde kullanılan distal femur kilitli kompresyon plakları, insan vücudunun 

anatomik yapısı itibari ile önemli oranda çeĢitli yüklenme ve darbe koĢullarına maruz kalmaktadır. Distal 

femur kilitli kompresyon plaklarında oldukça yüksek oranda implant hasarı meydana gelmektedir. Hasarların 

sıklıkla cerrahi teknik gereği implantasyon sırasında kırık hattı bölgesinde boĢ bırakılan vida deliği 

seviyelerinde, vida deliğinin etrafında oluĢtuğu görülmektedir. Distal femur kilitli kompresyon plakları kırık 

hattı seviyesindeki boĢ vida deliği bölgesinde üzerinde oluĢan gerilmelere iyi mukavemet özelliği 

gösterememekte ve hasara uğramaktadır.  

Bu çalıĢma ile distal femur kilitli kompresyon plağında hasar oluĢumunun meydana geldiği kemik kırık hattı 

seviyesindeki boĢ vida deliği etrafındaki gerilmelerin tasarımsal iyileĢtirmelerle azaltılması ve dolayısıyla 

plağın yorulma dayanımının arttırılarak implantta meydana gelen hasarların engellenmesi amaçlanmıĢtır. Bu 

sayede baĢarılı bir implantasyon süreci için revizyon ameliyata gereksinim duyulmadan kemik kaynaması 

sağlanarak tam iyileĢmenin ideal olarak elde edilmesi hedeflenmiĢtir. 

Bu kapsamda 316L paslanmaz çelik hammaddeden üretilmiĢ distal femur kilitli kompresyon plağının vida 

deliklerine sıkıĢtırılarak takılabilen aynı hammaddeli vida deliği aparatı tasarlanmıĢtır. Plaklar ASTM F 382 

standartı çerçevesinde aparatlı ve aparatsız tasarım olmak üzere statik ve dinamik yorulma testlerine tabi 

tutulmuĢtur. Statik test ile plaklara uygulanabilecek maksimum kuvvet (ultimate force) değeri tespit 

edilmiĢtir. Bu değer dinamik yorulma testleri için referans alınmıĢ ve her iki gruba bu maksimum kuvvetin 

yüzde 55, 50, 45 ve 40‘ına karĢılık gelen yüklenme durumlarında dinamik test uygulanmıĢtır. Dinamik test 

sonucunda her iki grup da yüzde 40 yüklenme durumunda 1.000.000 çevrimi baĢarıyla tamamlamıĢ fakat 

diğer yüklenme durumlarında ise çevrim sayısı tamamlanmadan plaklar hasara uğramıĢtır. Bu iki grubun 

yüzde 55, 50, 45 yüklenme durumlarında hasara uğradıkları çevrim sayıları karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġlgili 

yüklenmeler sonrası aparatlı tasarımın hasar gördüğü çevrim sayısının diğer gruba göre yüzde 10,65 daha 

fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bu bildiride, çalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen aparatlı ve aparatsız tasarımın test sonuçları tablo ve 

grafiklerle gösterilecek ve test sonuçlarının karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirmesi sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Delik Aparatı, Distal Femur Kırıkları, Hasar Analizi, Kilitli Kompresyon Plakları. 
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Abstract 

Distal femur locking compression plates used in the distal region of the femur are exposed to various loading 

and impact conditions due to the anatomical structure of the human body. A very high rate of implant failure 

occurs in distal femoral locking compression plates. It is observed that the failures occur around the screw 

hole, at the level of the screw hole, which was left empty during implantation due to the surgical technique. 

Distal femoral locking compression plates do not show good resistance to the stresses formed on the empty 

screw hole area at the level of the fracture line and are failured.  

In this study, it was aimed to reduce the stresses around the empty screw hole at the level of the bone fracture 

line, where failure occurs in the distal femoral locked compression plate, with design improvements, and 

thus to prevent failure to the implant by increasing the fatigue strength of the plate. In this way, it is aimed to 

achieve full healing ideally by providing bone union without the need for revision surgery for a successful 

implantation process. 

In this scope, a screw hole apparatus with the same raw material, which can be inserted into the screw holes 

of the distal femur locked compression plate made of 316L stainless steel raw material, has been designed. 

Plates have been performed to static and dynamic fatigue tests, with and without apparatus, within the 

framework of ASTM F 382 standard. With the static test, the ultimate force that can be applied to the plates 

was determined. This value was taken as a reference for dynamic fatigue tests and dynamic tests were 

applied to both groups at loading conditions corresponding to 55, 50, 45 and 40 percent of this maximum 

force. As a result of the dynamic test, both groups successfully completed 1,000,000 cycles at 40 percent 

load, but in other load conditions, the plates were failured before the number of cycles was completed. The 

number of cycles in which these two groups occurred failure at 55, 50, 45 percent loading conditions were 

compared. It was determined that the number of cycles in which the design with the apparatus was failured 

after the relevant loads was 10.65 percent more than the other group. 

In this paper, the test results of the design with and without apparatus carried out within the scope of the 

study will be shown with tables and graphics, and the comparative evaluation of the test results will be 

presented.  

Keywords: Hole Insert, Distal Femur Fractures, Failure Analysis, Locking Compression Plates. 
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ÖZET 

Spor branĢlarında; fizyolojik ve psikolojik özellikler, fiziksel performans kapasitesi ve antropometrik 

özellikler baĢarıya ulaĢmada önemli faktörlerdir. Olimpik spor branĢları içerisinde güreĢ sporunun çok 

önemli bir yeri vardır. Bu çalıĢmada  güreĢ sporunda farklı  spor yaĢına ve sportif baĢarıya sahip güreĢçilerin 

antrometrik özellikleri ile çeviklik ve sürat özelliklerinin belirlenip karĢılaĢtırılmıĢtır. Ölçümleri yapılan grup 

içerisinde 28 Elit güreĢçi, 24 amatör güreĢçi ve 29 Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi güreĢçiler vardır. Elit  

grubun vücut yağ yüzdesi ve performans test sonuçları amatör  ve spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerden 

daha iyi  olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca amatör sporcularında performans ve yağ oranları ölçümlerinde  spor 

bilimleri öğrencilerinden daha iyi olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: GüreĢ, Antrometrik Özellik, Çeviklik, Sürat 

 

ABSTRACT  

Physiological and psychological characteristics, physical performance capacity and anthropometric 

characteristics are important factors in achieving success in sports branches. Wrestling has a very important 

place among the Olympic sports branches. In this study, the anthropometric characteristics, agility and speed 

characteristics of wrestlers of different sports ages and sporting success were determined and compared. 

There are 28 elite wrestlers, 24 amateur wrestlers and 29 student wrestlers from the Faculty of Sports 

Sciences in the group of measurements . Body fat percentage and performance test results of the elite group 

were found to be better than those of amateur and sports science students. In addition, it was determined that 

amateur athletes were better than sports science students in terms of performance and fat ratio measurements 

(p<0.05). 

Keywords: Wrestling, Anthrometric Trait, Agility, Speed 
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GĠRĠġ 

 Tarihin bilinen en eski spor dallarından biriside güreĢtir. Sportif alanda hedeflenen baĢarılara ulaĢabilmenin 

ilk basamağı sporcuya yüksek performans gösterebileceği iyi ve doğru bir antrenman programı uygulamaktır. 

Sporcuları hedefledikleri baĢarılara götürecek antrenman programları da sporcunun fizyolojik özelliklerine 

uygun olmalı, aynı zamanda sporcunun hem kendisinin hem de rakiplerinin teknik, taktik özellikleri tespit 

edilerek hazırlanmalıdır (James, 2009). Bu çalıĢmanın amacı, güreĢçilerde çeviklik ölçümleri  ve bazı 

antropometrik parametrelerin karĢılaĢtırılmasıdır. Sporla ilgili yapılan araĢtırmalarda, vücut yapısı ve vücut 

bölümlerinin fonksiyonları arasındaki iliĢkiler çeĢitli araĢtırmaların konusu olmuĢtur. Spor branĢlarında 

fizyolojik ve psikolojik özellikler, fiziksel performans kapasitesi ve antropometrik özellikler baĢarıya 

ulaĢmada önemli faktörlerdir. 

 

YÖNTEM 

 ÇalıĢmaya, Elit (28 kiĢi), Amatör (24 KiĢi) ve Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören güreĢçiler (29 KiĢi) 

den oluĢan 81 denek gönüllü olarak katılmıĢtır. Elit GüreĢçiler ulusal veya uluslararası düzeyde baĢarılar elde 

etmiĢ, milli takımlarda yer almıĢ güreĢçilerden seçilirken, diğer iki grup uluslar arası düzeyde herhangi bir 

baĢarı elde etmemiĢ ve milli takımlarda yarıĢmamıĢ güreĢçilerden oluĢmuĢtur. Öncelikle çalıĢmaya katılan 

sporcuların yaĢ ve spor yaĢları kayıt edilmiĢtir.Daha sonra  sporcuların bazı antropometrik ölçümleri olarak 

boy, kilo, vücut yağ yüzdesi ve vücut kitle indeksi (BMĠ) değerleri kayıt edilmiĢtir. Bu ölçümlerde Tanita 

Body Composition Analyzer BC-418MA marka vücut analiz cihazı kullanılmıĢtır. GüreĢçilerin Çeviklik ve 

sprint testleri olarak ta T-drill Classic, Zigzag Test, Ilionis Test, 505 Test, Pro-Agility Test çeviklik testleri 

ile 10 m., 20 m. ve 30 m. sürat testleri uygulanmıĢtır. Söz konusu testler her birisi kendi test protokollerine 

göre hazırlanan düzenek ile kalibrasyonu yapılmıĢ fotosel cihazı ile yapılmıĢtır. Tüm verilerin aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıĢ ve güreĢçilerin antropometrik ölçümlerine  ve performans 

testlerine ait descrip tablosu ve  ölçüm değerlerinin karĢılaĢtırılmaları Anova ( Post Hoc ) testi ile yapılmıĢtır. 

Anlamlılık düzeyi p<0,05 – p<0,01 seviyesinde kurgulanmıĢtır. 

 

BULGULAR 

 AraĢtırmaya toplam 81 güreĢci (ortalama ± SD: yaĢ: 20,9 ± 1,7 yıl; vücut boyu: 1,77 ± 6,0 m; vücut ağırlığı: 

70,9 ± 9,3 kg; BMI: 22,4 ± 2,4 kg/m2, vücut yağı: 13,1 ± 2,9 %; spor yaĢı: 7.3 ± 2.2)  katıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. GüreĢçilerin antropometrik özelliklerine ait veriler  
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Elit 

(n=28)(1) 

Amatör 

(n=24)(2) 

Spor 

Bilimleri 

Fakültesi 

Öğrencisi 

(n=29)(3) 

 

F p Turkey 

YaĢ 21.3±2.3  20.6±1.0  20.5±1.4     2.905  0.036  -  

Antrenman 

YaĢı 

8.7±2.7  6.7±1.9  6.7±1.8     8.340  P<0.01*  1>2=3  

Boy  178.5±4.9  177.4±5.4  176.8±6.9     0.846  0.471  -  

Kilo  70.7±5.9  70.0±8.5  70.2±11.8     1.053  0.371  -  

BMI  22.2±1.4  22.2±2.3  22.3±2.8     0.512  0.425  -  

V Yağ 

Yüzdesi 

10.8±2.9  13.6±2.4  14.5±2.9     13.888  P<0.01*  1<2<3  

 

Tablo 2. Çeviklik ve sprint testlerine ait veriler 

   N Mean ± Std. 

Deviation  

Minimum  Maximum  

T-drill Classic (s)  81  10.35±0.64  9.00  11.93  

Zigzag Test (s)  81  5.99±0.46  5.01  7.34  

Ilionis Test (s)  81  17.37±1.79  14.02  24.23  

505 Test(s)  81  2.86±0.43  5.01  7.34  

Pro-Agility Test(s)  81  5.00±0.44  4.34  6.57  

30 m (s)  81  4.30±0.52  3.16  5.76  

20 m (s)  81  2.53±0.21  2.11  3.10  

10 m (s)  81  1.97±0.25  1.59  2.87  

 

 

 

Tablo 3. GüreĢçilerin çeviklik ve sürat testlerinin karĢılaĢtırılması  
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Variables  
Elit  

(n=28)(1)  

Amateur 

(n=24)(2)  

University 

Students 

(n=29)(3)  

F  p  Turkey  

T-drill Classic(s  9.7±0.4  10.2±0.6  10.8±0.4  38.029  P<0.01*  1=2<3  

Zigzag Test(S)  5.6±0.4  5.9±0.3  6.2±1.4  21.408  P<0.01*  1<2<3  

Ilionis Test (s)  15.7±1.0  16.9±1.3  18.5±1.8  29.816  P<0.01*  1<2<3  

505 Test  2.7±0.3  2.8±0.4  3.0±0.5  6.645  P<0.01*  1=2<3  

Pro-Agility Test  4.8±0.3  4.9±0.4  5.2±0.5  8.545  P<0.01*  1=2<3  

30 m (s)  3.9±0.5  4.1±0.2  4.7±0.6  22.869  P<0.01*  1=2<3  

20 m (s)  2.4±0.1  2.4±0.1  2.7±0.2  51.130  P<0.01*  1=2<3  

10 m (s)  1.8±0.1  1.9±0.1  2.0±0.3  31.067  P<0.01*  1=2<3  

 

TARTIġMA VE SONUÇ  

Bu çalıĢmanın temel amaçlarından birisi olan ve inceleme konusu yapılan bazı antrometrik özelliklerin 

çevikli ve sürat gibi sportif performansı doğrudan etki eden özelliklere etkilerinin incelenip ortaya koyulması 

olmuĢtur.  

Tablo-1 bulgularına göre; sportif yaĢları ve antrenman durumları farklı olan üç ayrı gurupta antrenman 

yaĢının farklılığının doğal sonucu olarak denek guruplarının vücut yağ yüzdelerinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Bu verilere göre de Antrenman yaĢı en yüksek olan elit gurup vücüt yağ 

yüzdeleri sıralaması en az olarak tespit edilmiĢtir (p<0.01). Antrenman sonucunda vücuttaki toplam yağ 

miktarında bir azalma yağsız vücut ağırlığında ise bir artıĢ gözlenir (Sönmez,2002). Düzenli yapılan fiziksel 

egzersizler sonucunda oluĢan adaptasyonlar yapılan antrenmanın aerobik veya anaerobik yapıda olmasına 

göre değiĢikliler gösterebilir (Sharkey, 1997) 

Tablo-2 ve Tablo-3 bulgularına göre; Uygulanan bütün çeviklik ve sürat testlerinde üç gurup arasında 

anlamlı Ģekilde farklılıklar bulunmuĢtur. Elit güreĢçiler gurubu antrometrik özelliklerinin diğer guruplardan 

iyi olmasının yanı sıra antrenman yaĢının da diğerlerinden yüksek olması sebebiyle çeviklik ve sürat 

testlerinin tamamında en yüksek değerleri elde etmiĢlerdir ((p<0.01). 

Antrometrik Özellikler pek çok performans göstergesini etkilediği gibi çeviklik ve sürat özelliğini de  pozitif 

yönde etkilemektedir ( Günay ve ark., 2018-Tamer ve ark., 1992). 

Vücut ağırlığında kas kütlesinin yüksek olması sporcunun ortaya koyduğu kuvvetin yanı sıra diğer 

performans bileĢenlerini de etkilemektedir (Ziyagil , 1991- Aydos ve ark., 2009) 

Sonuç olarak ; Spor yaĢının yüksek olması ve üst düzey de baĢarılar elde eden sporcuların hem antrometrik 

özellikleri daha üst seviyede olmaktadır hem de çeviklik ve sürat yönünden daha yüksek düzeyde performans 

sergilemektedirler. 
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ÖZET 

SarsılmıĢ bebek sendromu, bebeğin kollarından ya da gövdesinden kavranarak hızlı ve sert bir biçimde 

sarsılmasıdır. Bu sarsılma bebekte oldukça önemli sağlık problemlerine sebep olabilir ve bunlar ciddi kafa 

travmaları, intrakranial kanamalar, görme problemleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Genellikle 2 yaĢ altı 

çocuklarda görülen bu sendrom, bebeğin anneye bağlılığının devam ettiği geliĢimsel dönemde dikkatle 

incelenmelidir. Bebeğin sarsılmasına neden olan durumlar belirlenmelidir. Bebekteki sürekli ağlama ve 

huzursuzluk durumu annelerin kendilerini bakımda yetersiz ve etkisiz olarak algılamalarına neden 

olabilmektedir. Anneler tarafından sürekli huzursuz olan ya da ağlayan bebeği susturmak için kucakta 

sallama, ayakta sallama ve havaya atıp tutma davranıĢları sergilenebilmektedir. Bu tür uygulamalar çocuğun 

sakinleĢmesi için zaman zaman kullanılsa da anneler sarsılmıĢ bebek sendromu ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkan kafa travmalarının sonuçlarını bilmediklerini ifade etmiĢlerdir. Ayrıca annelerin eğitim durumunun 

bebeklerini ayakta sallamayla iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Buna bağlı olarak geleneksel bazı bebek 

sakinleĢtirme yöntemlerinde aĢırıya kaçılması ve bebeğin fazla sarsılmaya maruz kalması kaçınılmaz 

olmaktadır. SarsılmıĢ bebek sendromu çocuk istismarından kaynaklanan ölümlerin baĢında geldiği için 

dikkatle incelenmeli ve tanılanmalıdır. Bazı olgularda annelerin bebeklerini sarstığını gizlediği ortaya 

çıkmıĢtır. Anneler bu sarsılmaya maruz kalan bebeklerinin taĢıdığı riskler açısından bilgilendirilmeli ve 

desteklenmelidir. Bu çalıĢma annelerin sarsılmıĢ bebek sendromu hakkındaki bilgi düzeylerini içeren 

araĢtırmaları derlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Anne, bilgi düzeyi, sarsılmıĢ bebek sendromu 
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Shaken baby syndrome is when a baby is shaken quickly and hard by being grasped by the arms or torso. 

This shaking can cause very important health problems in the baby, and these are seen as serious head 

trauma, intracranial hemorrhage, and vision problems. This syndrome, which is usually seen in children 

under the age of 2, should be carefully examined during the developmental period when the baby's 

attachment to the mother continues. Situations that cause the baby to shake should be identified. The 

constant crying and restlessness in the baby can cause mothers to perceive themselves as inadequate and 

ineffective in care. In order to silence the baby who is constantly restless or crying, the mothers may exhibit 

behaviors such as waving, standing and throwing in the air. Although such practices are used from time to 

time to calm the child, mothers stated that they do not know the consequences of shaken baby syndrome and 

the resulting head traumas. In addition, it was found that the educational status of the mothers was associated 

with rocking their babies standing up. Accordingly, it is inevitable that some traditional baby calming 

methods will be overdone and the baby will be exposed to excessive shaking. Since shaken baby syndrome is 

one of the leading deaths caused by child abuse, it should be carefully examined and diagnosed. In some 

cases, it was revealed that mothers concealed shaking their babies. Mothers should be informed and 

supported in terms of the risks for their babies who are exposed to this shock. This study was carried out to 

compile studies that include mothers' knowledge levels about shaken baby syndrome. 

Keywords: Mother, level of knowledge, shaken baby syndrome 
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SarsılmıĢ bebek sendromu bebeğin her iki kolundan sıkıca tutularak sarsılması sonucu oluĢan genellikle bir 

yaĢ altı çocuklarda görülen kafa travmaları olarak açıklanabilir (Bonnier, Nassogne vd.,2003). SarsılmıĢ, 

hırpalanmıĢ ya da istismara bağlı kafa travması tanımıyla da karĢımıza çıkan bu durum bebeklik çağındaki 

doğal olmayan ölüm sebebidir (ġahin ve TaĢar,2012). Sarsılma sonrası beyin damarlarında rüptüre yol 

açabilir ve bunun sonunda retinal kanamalar meydana gelir (Utsunomiya, 2010). Bunun yanı sıra oküler 

hasarlar, beyinde ödem, hipoksik ve iskemik problemler ve bazı durumlarda posterior kosta kırıkları 

görülmektedir (Meral, Çelik vd.,2018 & ġahin ve TaĢar, 2012). Buna ek olarak iĢitme problemleri ve 

epilepsi de meydana gelebilmektedir (Reith,Yılmaz ve Kraus,2016). 

SarsılmıĢ bebek tanısının koyulması bazı klinik tablolarda zorlaĢabilmektedir. Erken dönem semptomlarının 

fark edilmesi oldukça fazla önem taĢımaktadır. SarsılmıĢ veya travma geçirmiĢ bebek erken dönemde 

önemle sonuçlanabileceğinden klinik gözlem ve seyir önemli belirteçler içerir. Daha geç dönemde ise beyin 

hasarına bağlı olarak görme problemleri, psikomotor geliĢmede gecikme, konuĢma sürecinde bozulma, farklı 

fiziksel hasarlar gibi durumlarla sonuçlanmaktadır (Macdonald ve Helfrich, 2001). 

Bu çalıĢmada sarsılmıĢ bebek sendromuna ya da istismara bağlı kafa travmasına bağlı durumlarda annelerin 

bilgi düzeyini ölçen çalıĢmaların bir araya getirilmesi amaçlanmıĢtır. 

SarsılmıĢ bebek sendromu aĢırı ağlayan bebek annelerinin kendilerini yetersiz hissettiği, öfke kontrolü ve baĢ 

etme yöntemlerinin daha az etkili olduğu bir süreci de içerir (Van Der Wal, Van Der Boom, Pauw-Plomp ve 

De Louge, 1998). Bu ağlama krizlerinde aile huzursuzluk ve hayal kırıklığı yaĢayabilir. 

Ağlama tüm dünyada 2 ve 3 aylık bebeklerde normal olarak karĢılanan bir olgudur. Bazı bebekler 

ebeveynlerinin tüm çabalarına rağmen ağlamayı durdurmayabilir ve hala ağlamaya devam edebilir 

(Kato,2016). ‗Purple Crying‘ olarak adlandırılan genellikle 2 ay süren ağlama nöbetleriyle karakterize, 

tahmin edilemeyen, her türlü müdahaleye dirençli, uzun süren ve ağrı gibi görünen ancak gerçek bir ağrı 

olmayan bir ağlama türüdür (Reese, Heiden, Kimberly ve Yang,2014). AkĢam saatlerinde ortaya çıkan 

‗alacakaranlık ağlaması‘ ya da ‗infantil kolik‘ da olarak bilinir (Kato,2016). 

Aileler ağlamanın özelliklerini bilmiyorsa bu durum onlar için daha karmaĢık ve stres dolu olacaktır. 

Bebeğin ağlaması durmadığında atılması gereken ilk adım ebeveynin kendisini sakinleĢtirmesidir. Yapılan 

bir çalıĢmada bebeğin ağlamasıyla ilgili artan bilgi düzeyinin bebeği daha uzun süre kucakta tutma davranıĢı 

üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bununla birlikte bebeği sallamanın zararları 

üzerinde durulmuĢ, ağlama olgusundan kendilerini sorumlu tutmamaları gerektiği ortaya çıkmıĢtır (Barr, 

Barr, Fujiwara vd.,2009 & Fujiwara, Yamada, Okuyama vd.,2012). 

Annelerin eğitim durumuyla bebeğin ağlamasına verdiği tepki ve bebeği sarsmanın bir zararı olup 

olmayacağı arasında pozitif bir iliĢki bulunmaktadır (Meral,Çelik vd.,2018). 

Ancak her zaman ebeveynler ağlamanın özelliklerini bilmemekte ve bu gibi durumlarda bebeğini kucağına 

alıp sallamakta, susmasını beklemekte ya da sevmek amacıyla havaya atıp tutma davranıĢı 

sergileyebilmektedir. Bazı durumlarda çocuğun ağlama süresi, huzursuzluk yaĢadığı durum ve artmıĢ stres 

sebebiyle ebeveynler çocuğu kollarından tutup sarsma hareketi yapabilmektedir. Geleneksel çocuk avutma 

yöntemlerinden ayakta sallama, bir örtü içinde sallama davranıĢları da risk içermektedir (Doğan ve Çaylan, 

2019). 

Anne ya da baba tarafından bilinçli ya da bilinçsizce yapılan bu sarsma hareketi çocuğa zarar 

verebilmektedir. Yapılan çalıĢmalarda annelere bebeği sarsmanın herhangi bir zararı olup olmadığı sorulmuĢ 

ve sonucunda çocuğunun incinebileceğini, ölebileceğini ve sakat kalabileceğini ya da aksine hiçbir Ģey 

olmayacağı bulunmuĢtur (Meral, Çelik vd.,2018 & ġahin ve TaĢar, 2012). 

Bebek bakımı baĢlı baĢına zor ve karmaĢık adımlar bütünü olduğundan aileye yeni katılan bebekle birlikte 

ebeveyn stresinin artması olasıdır. Risk etmenlerinin incelendiği çalıĢmalarda çocuğun bir yaĢından küçük 

olması, bebeğin kalıcı bir hasar ya da sakatlıkla doğması, cinsiyetin erkek olması ve buna benzer unsurlar 

ortaya çıkmıĢtır (ġahin ve TaĢar,2012). 

Bebek bakımında farklı sosyokültürel anlayıĢların olması, ebeveynin psikolojik iyi oluĢu, Ģiddet, bebeğin 

prematüre doğması istismar ya da buna benzer öyküye sahip olması da risk faktörleri arasında sayılabilir 
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(BaĢkan,2019). Ġstenmeyen gebelik, kalabalık aile yapısı, anne-babanın madde bağımlılığı da çocuğu 

istismara daha açık hale getirmektedir (Polat, 2000). 

 

Ülkemizde SarsılmıĢ Bebek Sendromu Farkındalığı 

Türkiye‘de sarsılmıĢ bebek sendromu ve farkındalığının incelendiği bir çalıĢmada ebeveynlerin büyük 

çoğunluğu bebeği sarsmanın beraberinde getireceği sorunlar hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığı 

belirtilmiĢtir (Cansever, TaĢar, ġahin ve Beyazoda,2012). Yapılan diğer bir çalıĢmada annelerin 

değerlendirmesi incelendiğinde büyük çoğunluğunun bebeği sarsmanın bebeği öldürmeyeceği ancak büyük 

ölçüde sakat bırakacağını belirttiği görülmüĢ ancak erken dönemde ölüme sebep olabilen bu sendrom 

hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıkmıĢtır (Çataloluk ve Alparslan,2018).  

Süt çocuğu döneminde sıklıkla fiziksel istismara uğramıĢ olarak çocuklar ilgili sağlık kuruluĢlarına 

yönlendirilmekte olup sıklıkla enfeksiyon, metabolizma bozukluğu, zehirlenme ya da düĢerek yaralanma 

tanıları aldıkları görülmektedir (Tüzün, Üçsel, Alkan vd.,2000). 

DeğiĢik tanımlamaların kullanılması ve semptomların yeteri kadar bilinmemesi sarsılmıĢ bebek 

sendromunun sağlıklı ve güvenilir Ģekilde saptanmasını oldukça zor hale getirmektedir (Christian ve 

Block,2009). 

Tanı konulmasındaki zorluk ve bazı durumlarda annelerin yalnızca düĢme öyküsünden bahsetmeleri 

sonucunda erken dönem semptomlarının görülmesini zorlaĢmaktadır. Yapılan bazı ikili görüĢmeler 

sonucunda ise anne tarafından yapılan bilgilendirmeyle babanın verdiği bilgiler arasında uyuĢmazlık olduğu 

görülmüĢ, istismar olup olmadığı konusunu ortaya çıkarmıĢtır (Tüzün, Üçsel, Alkan vd.,2000). Dolayısıyla 

sarsılmıĢ bebek sendromunu düĢündüren her bir olgu ivedilikle incelenmeli ve gözlemlenerek ilgili 

yetkililerle çalıĢılmalıdır. 

 

Dünyada SarsılmıĢ Bebek Sendromu Farkındalığı  

BirleĢik Arap Emirlikleri‘nde yürütülen bir çalıĢmada bebeği sakinleĢtirmek ve ağlamasının durdurulması 

için kucağa alma, emzirme ve sallama yöntemlerine baĢvurulduğu görülmüĢtür. (Abdulrazzaq, Kendi ve 

Soothing,2009). 

Hollanda‘da yürütülen bir diğer çalıĢmada ise annelerin bebeklerini avutmak için sarılma, kucağa alma, 

müzik dinletme, bebek masajı yapma ve banyo yaptırma gibi birçok seçeneği kullandıkları belirtilmiĢtir (Van 

Der Wal, Van Der Boom, Pauw-Plomp ve De Louge, 1998). 

Suudi Arabistan‘da oldukça yeni yapıĢmıĢ bir çalıĢmada ebeveynlerin sendrom hakkında oldukça yetersiz 

bilgiye sahip olmasına rağmen daha fazlasını öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum sergilediği görülmüĢtür 

(AlOmran vd.,2022). 

Ġrlanda‘da yürütülen bir diğer çalıĢma sonucunda katılımcıların %50 ‘sinin sarsılmıĢ bebek sendromu 

hakkında bilgisi olmamasına rağmen öğrenmeye ilgi duyduğu belirlenmiĢtir. Buna ek olarak ulusal bir 

farkındalık kampanyası geliĢtirilmektedir (Mann, Rai, Sharif ve Vavasseur ,2015). 

Polonya‘da yapılan çalıĢmalarda bebeği sarsmanın ona zarar vereceği belirtilmiĢ ancak azımsanmayacak bir 

kısmı da sendromu hiç duymadığını belirtmiĢtir.Ayrıca katılımcıların çok büyük bir kısmı sarsılmıĢ bebek 

sendromunu bir Ģiddet biçimi olarak gördüğünü, yalnızca bir defa olsa bile sarsmanın ölümle 

sonuçlanabileceğinin farkında olduğu görülmüĢtür (Marcinkowska, Tyrala, Paniczek vd.,2021). 

Japonya‘da bildirilen çocuk istismarı ve kötü muamele vakalarındaki artıĢ nedeniyle belediyeler tarafından 

ana-çocuk programları uygulanmaya baĢlanmıĢtır. SarsılmıĢ bebek sendromunu önlemek için yapılan halk 

sağlığı uygulamalarında ise ağlama ve sarsma olgusu sırasında ebeveynlerin uzaklaĢma davranıĢı arasında 

bir bağlantı olduğu sonucuna varılmıĢtır (Fujiwara,2015). 

SONUÇ 
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SarsılmıĢ bebek sendromu tamamen önlenebilir bir olgu olmakla beraber, bebeğin ya da çocuğun istismar ya 

da kötü muamele görüyor olabileceğini de gözler önüne sermektedir. Vakalar tüm ayrıntılarıyla incelenmeli 

ve erken dönem belirtileri saptanmaya çalıĢılmalıdır. 

Literatür taramasından edinilen bilgilere göre Türkiye‘de ve dünyada annelerin sarsılmıĢ bebek sendromu 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Temel bakım verici olarak annelerin sendrom hakkında bilgi sahibi olmamaları ya da halihazırda 

bildiklerinin yanlıĢ ya da eksik olması sebebiyle bebekler sarsılma ve travmaya daha açık hale gelmektedir. 

Bebek bakımının baĢlı baĢına yeni ebeveyn olmuĢ aileler için stresli ve yeni bir süreç olması annelerin 

kendilerini yetersiz olarak görmesine sebep olmaktadır ve destek alma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu konuda 

toplum sağlığı alanında çalıĢan her meslek grubu ve ebeveynler için sarsılmıĢ bebek sendromu farkındalık 

çalıĢmalarının düzenlenmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

DijitalleĢen dünyada artan sosyal medya kullanıcılarının sayısı giderek artmakta ve yaĢ sınırı düĢmektedir. 

Tiktok uygulaması özellikle çocuk, ergen ve genç kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Çocuklar 

Tiktok‘ ta video paylaĢabilme, kendi fotoğraflarını ve bilgilerini paylaĢabilmektedir. Uygulamanın 

amaçlarından biri olarak görülen video paylaĢımı özellikle ergen kullanıcılar arasında giderek artmaktadır. 

Hatta bazı durumlarda meydan okuma, denenmemiĢ ve etkileyici olanı yapma eğilimi daha fazla beğeni ya 

da övgü alabilmek için kullanılmaktadır. Videolarda kullanılan içerikler ve yapılanlar çocukları büyük 

tehlikeye sokabilmekte, ileri gidilen durumlar ölümle dahi sonuçlanabilmektedir. Pedofili vakalarının 

giderek arttığı günümüzde bu tarz içerikler pedofililer tarafından sıklıkla takip edilmekte, sahte hesaplar ve 

kullanıcı adlarıyla her yaĢtan çocuğu kandırmaktadırlar. Bu tür vakalar çocuk istismarı, taciz, tecavüz, bir 

yere davet ederek çocuğa zarar verme ya da öldürme gibi davranıĢlarla sonlanabilmektedir. 

Uygulama için belirlenmiĢ yaĢ kısıtlaması olmadığından her yaĢ grubundan uygulamayı kullanan ya da 

aileleri tarafından video içeriklerinde kullanılan çocuklar için sorun görünenden daha büyük durumdadır. 

Anne, baba, kardeĢ ya da akrabaların Tiktok videolarına kendi rızası olmadan dahil edilmiĢ çocuklar açık 

hedef haline gelmektedir. Burada göz ardı edilen konu çocuğun mahremiyetidir. Takipçilerinden daha fazla 

beğeni almak için çocukları video ya da fotoğraf paylaĢımlarına dahil eden aileler için ‗sharenting‘ terimi 

kullanılmaktadır. Çoğunlukla fenomen anneler olarak gördüğümüz bu aileler çocuklarını isteyerek ya da 

farkında olmadan sürükledikleri durumun farkında olmamaktadır. Çocuğun her anının tüm açıklığıyla video 

veya benzer içeriklerin konusu olması ya da takipçilerin beğenilerini almak için ailenin kendi istediği içeriğe 

karar vermesi çocuk için oldukça olumsuz sonuçlar doğuracak ve aynı zamanda fark edilen ve edilmeyen 

çocuk istismarı vakalarına sebebiyet verecektir. Yapılan çalıĢmalarda ailelerin durumun önemi hakkında 

yeterli bilgi sahibi olmadığı görülmüĢtür. Ailelerin de bu konuda bilgilendirilmesi ve çocuğun da bu konuda 

iyice gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu derlemenin amacı Tiktok gibi geniĢ kitleler tarafından kullanılan bir 

uygulamada çocukların medyatik istismarını aile boyutlarıyla ortaya koymaktır. 

Anahtar kelimeler: Aile, çocuk, istismar, medya, tiktok 
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ABSTRACT 

In the digitalizing world, the number of social media users is increasing and the age limit is decreasing. 

Tiktok application is frequently used by children, adolescents and young users. Children can share videos, 

share their own photos and information on Tiktok. Video sharing, which is seen as one of the purposes of the 

application, is increasing, especially among adolescent users. In some cases, even the tendency to challenge, 

to do the untested and impressive is used to get more likes or praise. The contents and actions used in the 

videos can put children in great danger, and the situations that are advanced can even result in death. Today, 

where pedophilia cases are increasing, such content is frequently followed by pedophiles, and they deceive 

children of all ages with fake accounts and usernames. Such cases may end with child abuse, harassment, 

rape, injuring or killing the child by inviting him to a place. 

Since there is no age restriction set for the application, the problem is bigger than it seems for children from 

all age groups who use the application or are used by their families in video content. Children who are 

included in Tiktok videos of parents, siblings or relatives without their consent become obvious targets. The 

issue that is overlooked here is the privacy of the child. The term 'sharenting' is used for families that include 

children in video or photo sharing to get more likes from their followers. These families, whom we often see 

as phenomenal mothers, are unaware of the situation they are dragging their children into, either willingly or 

unknowingly. The fact that every moment of the child is the subject of video or similar content with all its 

clarity, or the family's decision on the content they want in order to get the likes of the followers, will have 

very negative consequences for the child and will also cause cases of child abuse, both noticed and 

undetected. Studies have shown that families do not have enough information about the importance of the 

situation. Families should also be informed about this issue and the child should be observed thoroughly. The 

aim of this review is to reveal the mediatic abuse of children in an application used by large masses such as 

Tiktok with family dimensions. 

Keywords: Abuse, child, family, media, tiktok 
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GĠRĠġ 

Sosyal medyanın kitlelere ulaĢım gücü ve oldukça hızlı oluĢu günümüz dünyasını her açıdan etkilemektedir. 

Bireyler hayatlarına dair her anı tüm açıklığıyla paylaĢarak ortak paylaĢım alanı kurmaktadır ve sanal 

dünyada birbirleriyle iletiĢime geçmektedir. Milyonlarca verinin çok kısa zaman diliminde herkese 

ulaĢabilmesi düĢünülenin aksine modern dünyanın bir ihtiyacı değil giderek büyüyen bir sorunu haline 

gelmektedir. Sorun olarak tanımlanan unsur yediden yetmiĢe her yaĢtan sayısız insanın sosyal medya 

platformlarını bağımlılık derecesinde kullanmasıdır. Sosyal medya kullanımının özellikle çocuklar ve 

gençler gibi savunmasız kiĢilerde bazı olumsuz sonuçlara yol açacağı göz ardı edilmemelidir (Bozzola, 

Spina, Agostiniani vd.,2022). 

YaĢ ortalamasının 10 ila 29 arasında olduğu bu kümede sosyal medyanın genç nüfusa hitap eden, üretim ve 

tüketim alıĢkanlığı oluĢturan veriler sunduğu açıkça görülmektedir (Harnes ve Getzen,2021). Yapılan bir 

diğer çalıĢmada kullanıcıların çoğunlukla 14 yaĢ altı olduğu görülmüĢtür (Rutherford, Sun, Johnson 

vd.,2022). YaĢ ortalamasının oldukça düĢük seviyelere inmesiyle mahremiyetin ne denli kiĢinin kontrolünde 

olduğu bir soru iĢareti yaratır (Bulut ve AktaĢ,2022).Aileler ya da çocuğun kendisi tarafından bilinçsiz olarak 

yapılan bu mahremiyet ihlali temelde çocuk ve ailesi için sorun teĢkil etmektedir.  

2016'da piyasaya sürülen TikTok, kısa sürede dünya çapında en çok indirilen uygulamalardan biri haline 

gelmiĢtir (Iqbal,2020).Tiktok kullanımı diğer sosyal medya platformlarına göre daha yaygın olup telefonda 

harcanan zamanın artmasına neden olmakta ve sosyal medya bağımlılığın en güçlü belirleyicisi olmaktadır 

(Marengo, Fabris vd.,2022).Hollanda genelinde 3.5 milyon kullanıcıya sahip ve çocuklar arasında oldukça 

popüler olan bu uygulama gizliliği korumakla ilgili eleĢtiriler ortaya çıkarmaktadır.  Veri gizliliği ve 

mahremiyet açısından sorunlar yarattığı için ülkedeki bir parti tarafından yasaklanmak istenmektedir (RTL 

Nieuws,2022). 

 

1.Tiktok‟ta Görünür Olmak 

Daha fazla beğeni almak, sosyal medyada görünür olmak ya da dijital dünyada bir topluluğa ait olma isteği 

çocukları hiç bilmedikleri bir dünyaya götürmektedir (Yang ve Zilberg,2020). Çocuk ve adölesanların 

zihinsel ve psikolojik sağlığı açısından oldukça dikkatli ele alınması gereken medya, çocukların günlük rutin 

ve aktivitelerinde değiĢikliklere neden olmaktadır. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında artmıĢ medya 

kullanımı çocuklarda artmıĢ kaygıya sebep olmakta ve alıĢılmıĢ yaĢam tarzının dıĢına çıkma isteği 

uyandırmaktadır (Bozzola, Spina, Agostiniani vd.,2022).Bunun yanı sıra 11-17 yaĢ aralığındaki çocuklar 

siber zorbalıkla karĢılaĢabilmekte, halihazırda etkilenmeye açık olan bu yaĢ grubu madde kullanımı, cinsel 

davranıĢa eğilim ya da Ģiddet gibi durumlarla karĢılaĢmaktadırlar 

(Kamenetz,2019&Bozzola,Spina,Agostiniani vd.,2022). 

 

2.Çocuğun Mahremiyeti 

Ebeveynlerin çocuklarına dair fotoğraf ya da videolarını sosyal medya platformlarında kendi takipçileriyle 

paylaĢması da çocuğu tehditlere açık hale getirmektedir (Yüksel,2021). Hatta sosyal medya platformları 

üzerinden rekabete giren bu aileler, çocuğun dünyasına ait her anı paylaĢarak mahremiyetini ihlal etmektedir. 

Çocuğun bu mecrada bu denli görünür yapılmaya çalıĢılarak ilk konuĢması, adımı ve gülümsemesi gibi özel 

anlarının paylaĢılması ‗sharenting‘ olarak adlandırılır (MaraĢlı, Sühendan, Yılmaztürk, & Figen, 2016).Buna 

ek olarak günümüzde, henüz doğmamıĢ ya da kimliği olmayan bebeklerin sosyal medya hesabı bulunmakta, 

aileleri tarafından tüm yaĢamları açıkça görünür kılınmaya çalıĢılmaktadır (Yüksel,2021).Bunun sonucunda 

kendi çektiği videolar için çocuğu merkeze alan, fotoğraflarını ve videolarını paylaĢmadan geri duramayan 

bir ebeveyn modeli karĢımıza çıkmaktadır. 
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3.Aile Boyutuyla Tiktok 

Tiktok‘ ta kendi yaptığını çocuğuna yaptırmaya çalıĢan ve hatta yalnızca çocukları için açılmıĢ dans veya 

diğer içerikteki videoların izlenme sayısı ve beğenilme oranı ebeveynlere bu konuda ne denli yeterli 

olduğunu düĢündürmektedir. Öyle ki her bir geri bildirim, iyi ebeveyn olmanın bir karĢılığıdır ve ebeveyn 

kendisini ve çocuğu ne kadar göz önünde yaparsa o kadar bilgili anne-baba sayıldığı algısı giderek devam 

etmektedir (Keith,2017). Yalnızca iyi içerikler görmediğimiz Tiktok platformunda küçük çocukları bazı 

zararlı davranıĢlar ve maddeler için zorlayan kiĢilerin çektiği fotoğraf ve videolar da bulunmaktadır. Aynı 

zamanda yalnızca anne babalar değil, büyük abla ya da abi de bu paylaĢım akımına sıklıkla dahil olmaktadır. 

Üstelik çocuk bu videolarda alenen gösterilmekte ve pedofili vakaları için açık adres olmaktadır 

(Keith,2017). Ergen kullanıcılar arasında da inanılmaz hızlı Ģekilde yayılan Tiktok uygulaması çocukları 

oldukça tehlikeli durumlara sokabilmekte ve ‗‘challenge‘‘ denilen meydan okuma davranıĢına itebilmektedir. 

Bu gibi durumlarda yalnızca video için çocuk bir arabanın önünde durabilmekte, yüksek bir yerden 

atlayabilmekte, kendi değerlerini ve mahremiyetini yok sayacak bazı davranıĢlar sergileyebilmektedir. 

Ayrıca ‗fenomen‘ olarak adlandırılan kullanıcıların ekstrem olan bazı videolarını taklit edebilmekte, hem 

maddi hem de manevi zorlanarak hayatlarını onlar gibi yaĢamak istemektedirler. Gençlerin bir kimlik 

oluĢturmak için de sıklıkla kullandığı bu uygulama kendilerine profiller oluĢturarak daha popüler olmayı 

amaçlamasına neden olarak kendilerini olduğundan daha farklı gösterme ihtiyacı hissetmelerine sebebiyet 

vermektedir (Atalay ve Tamkoç,2022). 

 Tiktok için video çekenleri sokakta yürürken bile gördüğümüz bu günlerde, yaptıkları için çocuklarını 

bilinçsizce destekleyen aileler de görmek muhtemel olmaktadır. BaĢka bir açıdan bakıldığında ise anneleri 

gibi giydirilerek, toplum ahlakına ve en temelde çocuk oluĢuna uygun olmayacak dans figürleri ya da 

hareketler yaptırılması çocukların ileriye dönük duygusal psikolojisini etkiyeceği çok açıktır (Yıldırım, 

2019). 

 

4.Çocuğun Sahip Olduğu Ġmajlar 

Bandura‘ya göre çocuklar ebeveynlerini hal ve hareketlerini taklit etmekte ve ebeveyn günlük yaĢantıda 

çocuk için yönlendirici olmaktadır (Bandura,1971). 

Çocuğun her yaĢ döneminin ait olduğu çocukluk dönemi vardır ve bu dönemler kendine has özellikler 

içermektedir (Kehily, 2004; Punch, 2003; Sorin, 2005) 

Barnardo‘nun çocukluk tanımına göre çocuklar yalnızca bir kere çocuk olur. Onlar zararlı durumlardan 

korunmayı, iyi duygusal, biliĢsel ve fiziksel sağlıktan zevk almayı hak ederler (Kehily,2004). 

Masum çocuk imajına baktığımızda çocuklar kendi kararlarını kendileri verecek düzeyde değildir ve 

ebeveynler tarafından yönlendirilirler ve bağımsızlıkları engellenir (Dolar ve Koran,2021). 

Ebeveynler yaptıkları video ya da fotoğraf paylaĢımlarıyla ilgili endiĢe duysalar da sosyal medyada içinde 

bulundukları toplum tarafından desteklendikleri için çocuğun mahremiyeti hakkında bilgi paylaĢmayı sorun 

olarak görmemektedir (Ammari, Kumar Lampe ve Schoenebeck,2015). 

Buna ek olarak ebeveynler çocukları Tiktok‘ta ya da diğer sosyal medya platformlarında kiĢisel ayrıntıları 

paylaĢmanın doğal olduğu inancıyla büyüterek ilerde çocukların daha fazla kendi yaĢantılarını göstermeye ve 

ifĢa etmeye meyilli olacaklarının farkında değildirler (Brosch,2016). Daha önce yapılmıĢ çalıĢmalarda 

ebeveynler tarafından çocuğun dünyasının ve mahremiyetinin bilinçsiz olarak ifĢa edildiği ve çocuklarda 

utanma duygusu oluĢturacağı belirtilmiĢtir (Jomhari, Gonzalez ve Kurniawan,2009). 

Ebeveynlerin görünür olma amacıyla ya da tamamen bilinçsizce yaptıkları her türlü paylaĢım olgusu çocuğu 

hangi yaĢtan olursa olsun ihmal ve istismara açık hale getirecektir. Günümüz dünyasında bunun henüz kesin 

sınırlarla belirlenmiĢ bir kurallar bütünü olmadığı için durum gelecekte de önemini koruyacaktır.  

Nitekim her olgunun çok hızlı değiĢtiği günümüzde değiĢmemesi gereken önemli olgulardan biri çocuğun 

çocuk olduğu için dikkate alınmasıdır. Her yaĢtan çocuğun daha fazla ilgi ve öneme muhtaç olduğu 
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devletlerin ve aileleri denetlemesiyle baĢlayarak, kamuoyu bilinçlendirici politikalar öne sürmesiyle 

farkındalık yaratılmaktadır (La France, 2016 & Hopegood,2020).  

 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Yapılan literatür incelemesinde Tiktok‘ ta çocuğun ve ailenin yeri açısından çocuk olumsuz etkilenmekte, 

gelecekteki her türlü zorbalık, istismar, ihmal, zararlı alıĢkanlıklar açısından açık hedef haline gelmektedir.  

Diğer taraftan ebeveynler çocuk hakları toplum tarafından iyi bilinmediği için neyin doğru neyin sakıncalı 

olduğuna karar vermekte zorlanabilmektedirler. Kendi ailesinden gözlem yoluyla öğrendiği yapan çocuk için 

hem çocukluk hem de ergenlik dönemindeki kullanıcıların daha da savunmasız olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Çocuklardan gençlere büyük bir kitleyi oldukça kısa bir zamanda oldukça büyük bir etki altına alan Tiktok 

Ģüphesiz çocuklar için büyülü olmaya devam edecek aynı zamanda denetlenmediği için beraberinde getirdiği 

sorunlar katlanarak artacaktır. 
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Özet 

Bu araĢtırmanın amacı; çocuk geliĢimi ön lisans öğrencilerinin güldükleri durumları mizah kuramlarına göre 

incelemektir. AraĢtırma temel nitel araĢtırma deseninde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 

çocuk geliĢimi ön lisans programına devam eden 57 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verileri 

araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formları aracılığıyla toplanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın amacı ve içeriği ile ilgili kısa bir bilgi verilmiĢ ve ardından araĢtırmaya katılmaya istekli 

gönüllü öğrenciler çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. GörüĢmenin yapılacağı günden önceki bir hafta içerisinde 

kendilerini en çok güldüren iki durumu seçerek (olay, video, fotoğraf, fıkra vb.) görüĢmenin yapılacağı 

zaman yanlarında getirmeleri istenmiĢtir. GörüĢmeler iki hafta süresince bireysel olarak yüz yüze 

gerçekleĢtirilmiĢ ve her bir görüĢme yaklaĢık 17- 23 dakika sürmüĢtür. AraĢtırmacı, öğrenciye güldüğü 

duruma neden güldüğünü sorarak gülme nedenini belirlemeye çalıĢmıĢtır. Elde edilen veriler içerik analizi 

ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırmada; çalıĢma grubundaki öğrencilerin en fazla komik kısa videolara ve 

karikatürlere güldüğü sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğrencilerin güldükleri durumlar arasında fıkralara yer 

vermemiĢ olmaları araĢtırmanın dikkat çekici bulgusudur.  ÇalıĢma grubundaki öğrencilerin güldükleri 

durumlara iliĢkin açıklamaları analiz edildiğinde güldükleri durumlara gülme nedenlerinin en fazla 

uyumsuzluk kuramı içerisinde yer aldığı görülmüĢtür.  Çocuklarla bir arada olan herkesin mizah anlayıĢının 

geliĢmiĢ olmasının; çocukların da mizah üretmesi ve mizahın değerini takdir etmesine neden olarak 

çocukların mizah geliĢimine olumlu katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulduğunda çocuk geliĢimi ön 

lisans öğrencilerinin mizah anlayıĢlarının belirlenmesinin önemli olduğu düĢünülmektedir. Bu bağlamda 

öğrencilerin kendi güldükleri durumların farkında olmalarının ve çeĢitlendirmelerinin çocukların mizah 

geliĢimlerini desteklemede faydalı olacağı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Mizah, mizah kuramı, çocuk geliĢimi. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the situations in which child development associate degree students laugh 

according to the theories of humor. The research was carried out in the basic qualitative research design. The 

study group of the research consists of 57 students who continue to the child development associate degree 

program. The data of the research were collected through semi-structured interview forms developed by the 

researcher. A brief information about the purpose and content of the research was given, and then volunteer 

students participate in the research were included in the study. They were asked to choose the two situations 

(event, video, photo, joke, etc.) that made them laugh the most in the week before the interview, and to bring 

them with them when the interview was to be held. The interviews were conducted face to face individually 

for two weeks and each interview lasted approximately 17-23 minutes. The researcher tried to determine the 

reason for laughing by asking the student why he was laughing at the situation he was laughing at. The 

obtained data were analyzed by content analysis. In the research; It was concluded that the students in the 

study group laughed the most at funny short videos and caricature . The remarkable finding of the research is 

that the students did not include jokes among the situations in which they laughed. When the explanations of 

the students in the study group about the situations in which they laughed were analyzed, it was seen that the 

reasons for laughing at the situations they laughed were mostly included in the  

incongruity theory. The fact that everyone who is together with children has a developed sense of humor; 

considering that it will contribute positively to the development of humor by causing children to produce 

humor and to appreciate the value of humor, it is thought that it is important to determine the humor 

understanding of child development associate degree students. In this context, it can be said that being aware 

of the situations in which students laugh and diversifying them will be beneficial in supporting children's 

humor development. 

Keywords: Humor, humor theory, child development. 
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Özet 

Amaç: At nalı böbrek, genel popülasyonda %0.25 insidansı ile böbreklerin konjenital bir anomalisidir. 

Ayrıca, at nalı böbrek, bilateral böbreklerin füzyonunu içeren konjenital bir malformasyondur ve sıklıkla 

üreteropelvik ve vasküler sistem anomalilerinin eĢlik ettiği bir hastalıktır. At nalı böbreğinin anatomik yapısı, 

son otuz yılda yüzden fazla at nalı böbrek nakledildiği için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 

ÇalıĢmamızda bu varyasyonun klinik ve cerrahi önemini ortaya koymayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmamızdaki olgunun teĢhisi üst batın BT incelemesi sonucunda elde edilmiĢtir. 

Ayrıca mini derleme için 2018-2022 yılları arasında ―at nalı böbrek‖ anahtar kelimesi ile PubMed veri tabanı 

kullanılarak literatur taraması yapılmıĢtır.  

Bulgular: At nalı böbrek olgusu 37 yaĢında erkektir. Olgumuza BT incelemesi sonucunda at nalı böbrek 

tanısı konuldu. Böbreklerin boyutu, yeri, Ģekli ve parankim kalınlığı normaldi. Ayrıca olguda minimal hiatal 

herni, hem iliak arterlerde hem de aortada aterosklerotik kalsifikasyonlar görüldü. Surrenal yerleĢimlerinde 

kitle patolojisi gözlenmedi. Olgunun karaciğer boyutu normal olup parankim dansitesi yağlanma ile uyumlu 

diffüz olarak azaldığı bulundu. Ġntrahepatik yer kaplayan lezyon izlenmedi. Vaka daha once kolesistektomi 

geçirmiĢtir. Kolesistektomi lojunda cerrahi klips materyalleri izlendi. Dalak, pankreas ve intestinal ansların 

normal olduğu görüldü. Batında serbest sıvı izlenmedi. Son olarak kesitlere dahil kemik yapılarda dejeneratif 

değiĢiklikler görüldü.  

Sonuç: Ağrı Ģikayetiyle hastaneye baĢvuran hastada yapılan tetkikler sonucunda kolesistektomi operasyonu 

yerinde klips materyalleri görüldü ve at nalı böbreğe sahip olduğu farkedildi. Bu çalıĢmada at nalı böbrekte 

nadir görülen bir bulgu anlatılmıĢtır. Ayrıca at nalı böbreğinin geliĢimini ve klinik önemini tartıĢmaya ve 

mevcut bulguları açıklamaya çalıĢtık. Bu nedenle literatüre katkı sağlayacağını düĢünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi; At nalı böbrek; Varyasyon. 
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Abstract 

Aim: The horseshoe kidney is a congenital anomaly of the kidneys with an incidence of 0.25% in the general 

population. Moreover, a horseshoe kidney is a congenital malformation involving the fusion of the bilateral 

kidneys and is often accompanied by anomalies of the ureteropelvic and vascular systems. The anatomical 

knowledge of the horseshoe kidney is increasingly important, in view of more than one hundred horseshoe 

kidney was transplanted during the last three decade. We aimed to reveal the clinical and surgical importance 

of this variation.  

Material and Method: The diagnosis of the case in our study was obtained as a result of upper abdominal 

CT examination. Moreover, literature review was performed using PubMed database with the keyword of 

―horseshoe kidney‖ between 2018 and 2022 years for mini review.  

Results: Our case with horseshoe kidney is a 37-year-old male. He was diagnosed with horseshoe kidney as 

a result of CT examination. The size, location, shape and parenchymal thickness of the kidneys were normal. 

In addition, minimal hiatal hernia, atherosclerotic calcifications in both iliac arteries and aorta were seen in 

the case. No pathology was observed in surrenal localizations. The liver size of the case was normal, and the 

parenchymal density was diffusely decreased in line with fatty deposits. No intrahepatic space-occupying 

lesion was observed. The case had a previous cholecystectomy. Surgical clip materials were observed in the 

cholecystectomy site. Spleen, pancreas and intestinal loops are normal. No free fluid was observed in the 

abdomen. Finally, degenerative changes were observed in the bone structures included in the sections.  

Conclusion: As a result of the examinations performed in the patient who applied to the hospital with the 

complaint of pain, clip materials were seen at the site of the cholecystectomy operation and it was noticed 

that he had a horseshoe kidney. In the present article describe a rare finding of horseshoe kidney. The article 

also discusses the development and clinical importance of horseshoe kidney and attempts to explain the 

present findings. Therefore, we think that it will contribute to the literature. 

Keywords: Anatomy; Horseshoe Kidney; Variation. 
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At nalı böbrek, idrar yolunun konjenital malformasyonudur ve genel popülasyonun %0.25'inde görülen bir 

hastalıktır. Embriyogenezin 4. ve 8. haftaları arasında meydana gelen geliĢimsel bir kusurun sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. At nalı böbrekler ise genellikle ektopiktir, düĢük pozisyondadır ve aort bifurkasyonuna 

yerleĢmiĢtir (1). Füzyon genellikle böbreklerin alt kutupları arasında (%90) bulunur, ancak üst kutuplarda da 

olabilir. At nalı böbrek, genellikle öngörülemeyen cerrahi riskleri artıran böbrek damarı ve üreter 

değiĢkenliği dahil olmak üzere çeĢitli anatomik anormallikler ile iliĢkilidir. Cerrahi gerektiren patolojik 

durumlarda at nalı böbrek olgusunun tespit edilmesi önemlidir. Literatürde paraaortik lenf nodlarının 

disseksiyonunu gerektiren operasyonlarda at nalı böbrek malformasyonuna sahip hastaların renal damarlara 

ve üretere ait anatomik varyasyonlarına dikkat edilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. Cerrahi 

operasyonlarda komplikasyon geliĢmemesi bakımından at nalı böbreğin tespit edilmesi çok önemlidir (2). 

Bunun için 3 boyutlu (3D) görüntülerin kullanılması damarlar, idrar yolu, böbrek ve tümör arasındaki 

iliĢkinin daha iyi anlaĢılmasına katkıda bulunabilir. 3D yeniden yapılandırılmıĢ renovasküler anatomi, 

ameliyatın önceden planlanmasına yardımcı olabilir ve nihayetinde onkolojik sonuçları iyileĢtirebilir ve 

komplikasyonları azaltabilir. 3D modellerin kullanımı, ameliyat öncesi senaryoyu daha kesin bir Ģekilde 

yeniden oluĢturduğundan, ameliyat öncesi bir renal kitlenin boyutunu, yerini, vaskülarizasyonunu, toplayıcı 

sistemle iliĢkisini ve derinliğini anlamak için ek bir araç sağladığı için ameliyatın planlanmasında çok yararlı 

olabilir (1,3). Bu çalıĢma ile amacımız atnalı böbrek deformitesi bulunan olgumuzu ve literatürde atnalı 

böbreğe eĢlik eden durumları yaĢ ve cinsiyet dağılımını incelemektir. Böylece atnalı böbreğe sahip olguların 

olası cerrahi operasyonlarında anatomik varyasyonların göz önünde bulundurularak komplikasyonlar 

önlenmiĢ olacaktır. Literatürde özetlediğimiz at nalı böbreğe eĢlik eden durumlar ise tanı konmasında ip ucu 

olarak kullanılacağını düĢünmekteyiz. 

VAKA 

37 yaĢında erkek hasta bir süredir yoğun ağrı Ģikayetiyle kliniğe baĢvuruyor. BT incelemesi sonucunda, daha 

önce kolesistektomi geçirmiĢ hastanın  kolesistektomi lojunda cerrahi klips materyalleri olduğu fark edildi. 

Ayrıca ayrıntılı BT incelemesi sonucunda  at nalı böbrek malformasyonu olduğu farkedildi (ġekil 1). 

Böbreklerin boyutu, yeri, Ģekli ve parankim kalınlığı normal olarak bulundu. Ayrıca olguda minimal hiatal 

herni, hem iliak arterlerde hem de aortada aterosklerotik kalsifikasyonlar görüldü. Surrenal yerleĢimlerinde 

kitle patolojisi gözlenmedi. Olgunun karaciğer boyutu normal olup parankim dansitesi yağlanma ile uyumlu 

diffüz olarak azaldığı bulundu. Ġntrahepatik yer kaplayan lezyon izlenmedi. Dalak, pankreas ve intestinal 

ansların normal olduğu görüldü. Batında serbest sıvı izlenmedi. Son olarak kesitlere dahil kemik yapılarda 

dejeneratif değiĢiklikler görüldü. Vakanın ağrı Ģikayeti üzerine kolesistektomi lojundaki klipsin çıkartılması 

amacıyla cerrahi operasyon gerçekleĢtirildi. BT ile atnalı böbrek deformitesi operasyon öncesinde tespit 

edildiği için operasyon esnasında varyasyonel durumlara dikkat edilerek cerrahi uygulama komplikasyonsuz 

tamamlanmıĢtır. 

 

ġekil 1. ÇalıĢmamızdaki vakaya ait at nalı böbrek görüntüsü 

LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 
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ÇalıĢmamız için 2017-2022 yılları arasında ―horseshoe kidney‖ anahtar kelimesi kullanılarak pubmed veri 

tabanında tarama yapılmıĢtır. Tarama sonucunda bu konu üzerinde yapılan çalıĢmaların çok sayıda olduğu 

dikkatimizi çekti. Tarama filtreleri ücretsiz tam metin, insan üzerinde yapılan çalıĢmalar ve son beĢ yılda 

yapılan çalıĢmalar olarak seçilmiĢtir. Tarihsel olarak çalıĢma sayılarının dağılımını 2017 yılında;35 adet, 

2018 yılında; 31 adet, 2019 yılında; 39 adet, 2020 yılında; 36 adet, 2021 yılında; 41 adet ve 2022 yılında; 25 

adet olarak kaydettik. 2017-2022 yılında toplam 324 çalıĢma olduğu fakat 160 tanesinin ücretsiz tam metnine 

ulaĢıldığını ve 160 adet çalıĢmanın 54‘ünün vaka raporu, 13‘ünün derleme ve geri kalanı ise klinik 

çalıĢmalardan oluĢtuğunu belirledik. ÇalıĢmamız vaka takdimi olması nedeniyle son beĢ yılda yapılmıĢ 54 

adet vaka takdimi çalıĢmasını inceledik. Bizim olgumuzda at nalı böbreğe kolelitiazis ve hem iliak arterlerde 

hem de aortada aterosklerotik kalsifikasyonlar eĢlik etmektedir. ġeker ve ark.‘larının incelediği 37 yaĢında 

kadın vakada atnalı böbrekte nöroendokrin karsinomun eĢlik ettiğini belirtmiĢlerdir. Cerrahi eksizyonla 

tedavinin baĢarılı sonuçlandığını paylaĢmıĢlardır (4). Bleve ve ark‘larının incelediği 6,7 ve 8 yaĢlarındaki üç 

pediatrik hastada atnalı böbreğe üreteropelvik bağlantı tıkanıklığının eĢlik ettiğini ve cerrahi operasyonla 

tedavi ettiklerini belirtmiĢlerdir (5). Krzemień ve ark‘ları ise 5 yaĢında erkek vakada atnalı böbreğe 

piyelokaliks sistemde dilatatasyonun eĢlik ettiğini tespit etmiĢlerdir. Ġleri dönemde bu sorunun hidronefroz 

riskini arttıracağı da düĢünülmektedir (6). Özsin ve Sanrı‘nın çalıĢmasında ise 65 yaĢında erkek hastanın 

kritik alt ekstremite iskemisinin tedavisi için yapılan transperitoneal yaklaĢım esnasında aorta abdominalisin 

önüne yerleĢim gösteren at nalı böbrek yapısını farketmiĢlerdir (7). Diger bir çalıĢmada ise maternal 

fenilketanüri nedeniyle fetüste atnalı böbrek oluĢumunu kaydetmiĢtir. Agarwal ve ark‘larının çalıĢmasında at 

nalı böbreğe nadir görülen tek sistemli ektopik ureter oluĢumunun eĢlik ettiği 5 yaĢında kız vakaya yer 

verilmiĢtir (8). Nwokoro ve ark‘larının çalıĢmasında ise atnalı böbreğe malrotasyonun eĢlik ettiği 15 

yaĢındaki erkek vakayı tartıĢmıĢlardır (9). Ayrıca literatürde at nalı böbreğe ureter taĢının eĢlik ettiğini 

belirten çalıĢmalarda mevcuttur (31 yaĢında erkek hasta) (10). At nalı böbreğe eĢlik eden tumor vakaları (65 

yaĢında erkek), ürotelyal karsinom  (64 yaĢında erkek ), Wilms tumorü  (9 yaĢında erkek), nöroendoksin 

karsinom (57 yaĢında kadın), servikal squamoz hücre karsinomu (42 yaĢında kadın) literatürde mevcuttur 

(11-15). Ayrıca rektal kanserin eĢlik ettiği vakalarda literatürde yer almaktadır (16). Shakeri ve ark‘larının 

incelediği altı aylık erkek bebekte at nalı böbrek anomalisine unilateral multikistik anomalininde eĢlik 

ettiğini belirtmiĢlerdir (17). Ayrıca at nalı böbreğe eĢlik eden renal disfonksiyon bulgularından ejakülasyon 

bozukluğunun olduğu 27 yaĢında erkek vakanın incelendiği bir çalıĢmada literatürde yer almaktadır (18). At 

nalı böbrek komplikasyonlarından olan pyelonefrit (17 yaĢ kadın), polikistik böbrek (47 yaĢ erkek) ve  

PLA2R-pozitif membranöz nefropati (48 yaĢında erkek) vakalarını inceleyen çalıĢmalarada literatürde yer 

verilmiĢtir (19,20). Tomografi görüntülerinden tespit edilen at nalı böbrek vakalarının yanısıra 86 yaĢında 

erkek kadavrada da disseksiyon esnasında atnalı böbrek tespit edilmiĢ çalıĢmada mevcuttur (21). 
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At nalı böbrek görülme sıklığı 400-800 canlı doğumda 1'dir. At nalı böbrekli hastaların %44-52'sinde 

hidronefroz, vezikoüreteral reflü ve dupleks toplayıcı sistem gibi üriner sistemde eĢlik eden baĢka anomaliler 

vardır. Ayrıca daha yaygın olarak 2: 1 oranında erkeklerde kadınlara gore daha yaygındır. Büyük oranda 

genitoüriner anomaliler eĢlik etmektedir. At nalı böbrek, yaklaĢık %0.25 insidans ile en sık görülen renal 

füzyon anomalisidir (22). Bu anomaliler genellikle anormal ve aksesuar kan damarlarının yanı sıra üriner 

sistemin füzyonu veya anatomik varyantlarının varlığı da dahil olmak üzere çeĢitli anatomik anormallikler ile 

iliĢkilidir. Bu anormal anatomi, Ģüpheli böbrek hastalığının yönetimi için operatif karmaĢıklığı artırır (23). 

Nefron koruyucu cerrahilerde kitleler, füzyon anormalliklerinde renal kitleli olguların %89'unda anormal ve 

aksesuar kan damarları olduğu gösterilmiĢtir. Nefron koruyucu cerrahinin önemi ve histolojik sınırların ve 

kanser sonuçlarının tehlikeye atılmamasını sağlamaya yönelik zorlukların önemi iyi bilinmektedir. Bu 

vakalarda parsiyel nefrektomiler zordur ve sıklıkla heminefrektomi gerektirir. Ġncelediğimiz literature 

çalıĢmalarındaki vaka sunumlarında erkeklerde 6 aylık ve 86 yaĢ arasında, kadınlarda ise 5 yaĢ ve 79 yaĢ 

arasında oldukları görülmüĢtür. At nalı böbrek deformitesinin erkeklerde daha yaygın olduğunu fark ettik. 

Bizim çalıĢmamızdaki olguda 37 yaĢında ve erkek hastadır. Ayrıca at nalı böbrek deformitesine eĢlik eden 

durumları da literatürde değerlendirdik ve çalıĢmamızdaki olguda kolelitiazisin, hem iliak arterlerde hem de 

aortada aterosklerotik kalsifikasyonların olduğunu tespit ettik. Kolelitiazis durumunun at nalı böbrek 

olgusuna eĢlik ettiğini belirten çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. ÇalıĢmamızın bu konuda da literature katkı 

sağlayacağını düĢünmekteyiz. 
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YETKĠNLEġME ANLAYIġI ĠLE BĠRLĠKTE OKUMAK 

READING PETER SINGER‘S EFFECTIVE ALTRUISM AS A SPINOZIAN APPROACH TO SOCIAL 

PERFECTION 
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Özet 

Etkin diğerkâmlığın kurucu teorisyeni Peter Singer, The Most Good You Can Do [Yapabileceğiniz İyiliğin En 

Fazlası] adlı kitabında, insanlar arası eĢitsizliğin ve acının ―akılcı hesaplama ile duygusal tatminin kesiĢtiği 

noktada‖ gerçekleĢtirilen eylemlerle azaltılabileceğini savunur. Singer‘ın etkin diğerkâmlık anlayıĢı için 

yaptığı tanım son derece yalındır: Dünyayı geliĢtirmek, daha iyi bir yer yapmak için aklı ve açık seçik 

verileri kullanan faydacı bir felsefe ve bir sosyal hareket. Bu tanımdan hareketle etkin diğerkâmlığın asli 

amacının kaynakların eĢit paylaĢımı yoluyla insanlar arasında seküler ve faydacı temellere dayanan bir 

birliktelik ruhunun tesis edilmesi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda demokratik vizyon da asli siyasi ilke 

olarak gündemde tutulur. 

Bu sunumda, öncelikle Spinoza‘nın Ethica‘sına odaklanan ve Spinozacı düĢünceyi Peter Singer‘ın pratik 

felsefesi olarak görülebilecek etkin diğerkâmlıkla birlikte ele almaya imkân veren bir yaklaĢım ortaya 

koyulacaktır. Bu amaçla Spinoza‘da hem bireysel hem de toplumsal yetkinleĢmenin temelinde duran ―aklın 

rehberliğinde yaĢamın‖ kurucu erdemleri olan ―yüce gönüllülük‖ (generositas) ve ―sağlamlık‖ (animositas) 

üzerinde durulacak ve Spinoza‘nın hem Ethica‘da hem de Politik İnceleme‘de toplumsal eĢitliği ve uyumu 

tesis etme ve sürdürme konusunda ortaya koyduğu yaklaĢımlar incelenecektir. Bu çerçevede, Spinoza 

düĢüncesinde ―aklın rehberliğinde yaĢam‖ deneyiminin, toplumsal olarak iyi olan ile bireysel olarak iyi olan 

arasında kurulan bir dengenin yakalanmasıyla mümkün olan bir deneyim olduğu vurgulanacak ve ―aklın 

rehberliğinde yaĢam‖ın doğru neden-sonuç iliĢkilerini görebilmeyi mümkün kılan bir bilgi türünün ürünü 

olduğu üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Etkin diğerkâmlık, Spinoza, toplumsal eĢitlik, yüce gönüllülük, sağlamlık. 
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Abstract 

In his book The Most Good You Can Do, Peter Singer, the founding theoretician of effective altruism, 

maintains that inequality among people and suffering can be decreased with activities "at the intersection of 

rational calculation and emotional satisfaction." Singer's definition of effective altruism is radically simple: 

A contemporary philosophy based on utilitarian premises and a social movement that applies evidence and 

reason to working out the most effective ways to improve the world. It can be stated that the essential goal of 

effective altruism is the empowerment of a secular utilitarian spirit of collectivity and alliance among people 

via equal sharing of resources and the maintenance of a democratic political vision as a basic principle.  

In my presentation, I will focus on a particular reading of Spinoza's Ethics that may be combined in a 

rewarding way with Singer's effective altruism as a practical philosophy.  To this end, I will elaborate a 

detailed analysis of Spinoza's conceptions of generosity (generositas) and tenacity (animositas) that are the 

founding virtues of a "life according to the guidance of reason", in which collective perfection is the absolute 

condition of individual perfection. Referring both to his Ethics and his Political Treatise, I will focus on the 

Spinozian strategies for establishing and maintaining social equality and concord. I will mainly underline the 

idea that the experience of ―life according to the guidance of reason‖ is about being capable of calculating 

causes and effects that would establish the individual-society relation under an optimal equilibrium between 

social good and individual good.  

Keywords: Effective altruism, Spinoza, social equality, nobility, tenacity. 
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Özet 

Hannah Arendt‘in düĢüncesinde siyaset ve hukuk arasındaki iliĢkinin nerede düğümlendiği sorusunu 

sorduğumuzda, düĢünürün ―haklara sahip olma hakkı‖ olarak dile getirdiği ne sadece pozitif hukuka ne de 

sadece insanın politik aidiyetine indirgenebilir olan, daha çok problematik diye nitelendirebileceğimiz bir 

hakla karĢılaĢırız. Günümüzde insan hakları ve yurttaĢlık arasındaki, diğer bir deyiĢle demokrasinin iki 

sacayağını oluĢturan bireysel özgürlükler ve kolektif özgürlük arasındaki iliĢkiyi yeniden düĢünmeyi 

amaçlayan teoriler Arendt‘in ―haklara sahip olma hakkı‖ kavramına ayrıcalıklı bir yer ayırmaktadır. Bu 

teorilerden biri de Arendt‘te karĢımıza çıkan bu hak anlayıĢını, Kant‘ın koĢulsuz buyruğunun ikinci 

formülasyonuyla birlikte okumayı öneren ġeyla Benhabib‘in etik söyleĢi teorisidir. Bu ikinci formülasyonda 

dile gelen kendinde erek olarak insan kavrayıĢı, Kant‘ın sözleĢme anlayıĢının temelinde yer alarak 

toplumsallığın da bir kendinde erek olarak, bir hukuk ödevi olarak belirmesini mümkün kılan ve kamusal 

hukuğun temeline bir ―insanlık hakkı‖nı yerleĢtiren kavrayıĢtır. Arendt‘te ―haklara sahip olma hakkı‖ gibi 

Kant‘ta ―insanlık hakkı‖ da insanlara ―hukuki-sivil haklardan yararlanma yetkinliğini kazandıran bir sivil 

topluluğun üyesi olma hakkı‖nın tanınmasına karĢılık gelir. Ne var ki Benhabib‘e göre Kant ve Arendt‘in 

düĢünceleri bu hakkı politik ve hukuki olarak sınırlandırarak, onun ―evrensel bir ahlaki talep‖ olma niteliğini 

karanlıkta bırakmıĢlardır. Bu konuĢmada Benhabib‘in Kant ve Arendt‘in düĢüncelerinde tespit ettiği bu 

sınırların eleĢtirel bir okumasını yaparak, politika, hukuk ve ahlak arasında konumlanan bu hak kavrayıĢını 

ve onun kozmopolit yurttaĢlık fikriyle olan bağını değerlendirmeye çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler: Haklar, YurttaĢlık, Kozmopolitanizm, Kant, Arendt, Benhabib. 
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Abstract 

When we ask the question of where the relationship between politics and rights in Hannah Arendt's thought 

is knotted, we encounter a right that is neither only reducible to positive law nor only to the political 

belonging of human beings, but rather problematic, which the thinker expresses as "the right to have rights". 

Today, theories aiming to rethink the relationship between human rights and citizenship, in other words, the 

two pillars of democracy, individual freedoms and collective freedom, allocate a privileged place to Arendt's 

concept of "the right to have rights". One of these theories is the communicative ethics theory of ġeyla 

Benhabib, which proposes to read this understanding of right, which we encounter in Arendt, together with 

the second formulation of Kant's categorical imperative. The concept of human as an end-in-itself, expressed 

in this second formulation, is the concept that takes place at the basis of Kant's understanding of the original 

contract, makes it possible for sociality to appear as an end-in-itself, as a legal duty, and places a "right of 

humanity" at the base of public law. Like the "right to have rights" in Arendt, the "right of humanity" in Kant 

corresponds to a ―membership that affirmes that every human being has the right to be a member of a 

political community‖. However, according to Benhabib, Kant and Arendt have limited this right politically 

and legally, and they obscrured its significance as a "universal moral demand". In this presentation, we will 

try to evaluate this conception of right located between politics, law and morality and its connection with the 

idea of cosmopolitan citizenship by making a critical reading of these boundaries that Benhabib identified in 

the thoughts of Kant and Arendt. 

Keywords: Rights, Citizenship, Cosmopolitanism, Kant, Arent, Benhabinb. 
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Özet 

Aristoteles felsefesinde bilimler sınıflaması merkezi bir öneme sahiptir. Çünkü düĢünürün ortaya koyduğu 

sınıflandırma, hem insanın farklı var olma tarzlarını hem de bu farklılığın nasıl bir arada olabileceğini gözler 

önüne serer. Aristoteles‘e göre insan eylemlerinin hem farklılığını hem de birbiriyle olan iliĢkisini sağlayan 

en önemli yeti phronesistir. Bu tartıĢmada phronesis kavramını kendine özgü anlamıyla birlikte etik-politik 

tartıĢmalara iliĢkin kavramlarla bağlantılı olarak da ele almak gerekir. Phronesis teori ile pratiği birbirine 

bağlayarak erdemli bir yaĢamın imkânını ortaya koyar. Böylece hangi eylemin erdemli olduğu, erdemin ne 

olduğu göz önünde tutularak belirlenir. Bu nedenle phronesisin asıl amacı bilgili olmayı sağlamak değil, 

erdemli olmayı sağlamaktır. Bu belirlemede ―Erdem Nedir?‖ sorusu ―Nasıl Erdemli olacağız?‖ sorusunu 

öncelemez. EĢ deyiĢle, bilgi ile eylem birbirini önceleyen faktörler değil, eĢ zamanlı ilkelerdir. Çünkü 

Aristoteles‘te pratik alana iliĢkin bir Ģeyi bilmek aynı zamanda deneyimle, pratikle iliĢkilidir. Phronesis 

kavramını etik ve politik etkinliğin temelinde olmasını sağlayan hem onun ‗ölçülülük‘ düĢüncesiyle olan 

iliĢkisi hem de bütün erdemlere eĢlik eden bir yeti olmasıdır. Aristoteles, etik ve politik meseleleri birbiriyle 

bağlantısında ortaya koyar. Bu nedenle phronesis sadece, politikaya giriĢ olarak düĢünülen, etiğin değil 

politikanın da kurucu ilkesidir. Politik alanda eylemlerimiz ve tercihlerimiz bizim toplumsal alana, 

dolayısıyla politik olana katılma tarzımızı gösterir. Politik olana, Dolayısıyla ortak yaĢama katılma tarzımız 

bizim erdemli olmamızın temelidir. Bu bağlamda Aristoteles etiğinde çok önemli bir yer tutan eudaimonia 

terimi mutluluk durumuna değil ölçülülük ilkesine iĢaret eder. Ölçülülük ise phronesis yetisiyle ilgilidir. Bu 

çalıĢma Aristoteles‘in özellikle Nikomakhos‘a Etik eserinin altıncı bölümünde ele aldığı phronesis kavramını 

açıklığa kavuĢturmayı ve Aristoteles etiğinde nasıl bir rol oynadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu 

belirlemede ilk olarak etik ve phronesis kavramlarının Aristoteles‘in bilimler sınıflamasındaki yeri 

tartıĢmaya açılacaktır. Bu tartıĢma, bilgi ile eylem arasında kurulan iliĢkide temellenen phronesis ile 

Aristotelesçi etiğin önemli hareket noktalarından biri olan ölçülülük, erdemli bir yaĢam için önemli bir 

çerçeve sunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Phronesis, Eudaimonia, Ölçülülük, Erdem. 

 

Abstract 

The classification of sciences has a central importance in Aristotle's philosophy. Because the classification 

put forward by the thinker reveals both the different ways of existence of human beings and how this 

difference can come together. According to Aristotle, phronesis is the most important faculty that provides 

both the difference and the relationship between human actions. In this discussion, it is necessary to consider 

the concept of phronesis in connection with the concepts related to ethical-political debates along with its 

specific meaning. Phronesis reveals the possibility of a virtuous life by connecting theory and practice. Thus, 

which action is virtuous is determined by considering what virtue is. Therefore, the main purpose of 

phronesis is not to be knowledgeable, but to be virtuous. In this determination, ―What is Virtue?‖ The 

question ―How will we be virtuous?‖ does not prioritize the question. In other words, knowledge and action 

are simultaneous principles, not factors that precede each other. Because in Aristotle, knowing something 
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about the practical field is also related to experience and practice. What makes the concept of phronesis the 

basis of ethical and political activity is both its relationship with the idea of "temperateness" and the fact that 

it is a faculty that accompanies all virtues. Aristotle puts ethical and political issues in relation to each other. 

Therefore, phronesis is not only the founding principle of ethics, but also of politics, which is considered as 

an introduction to politics. Our actions and choices in the political sphere show our way of participating in 

the social sphere, and therefore the political. The way we participate in the political, therefore in common 

life, is the basis of our virtue. In this context, the term eudaimonia, which has a very important place in 

Aristotle's ethics, refers to the principle of temperateness, not the state of happiness. Temperateness is related 

to the phronesis ability. This study aims to clarify the concept of phronesis, which Aristotle specifically 

addressed in the sixth chapter of his Nicomachean Ethics, and to determine how it plays a role in Aristotle's 

ethics. In this determination, firstly, the place of the concepts of ethics and phronesis in Aristotle's 

classification of sciences will be discussed. This discussion can provide an important framework for a 

virtuous life, with phronesis, which is based on the relationship between knowledge and action, and 

temperateness, which is one of the important starting points of Aristotelian ethics. 

Keywords: Ethics, Phronesis, Eudaimonia, Temperateness, Virtue. 

 

GiriĢ 

Aristoteles felsefesinde her çalıĢma alanının bilimler sınıflamasında bir karĢılığı vardır. Ele alacağımız 

‗phronesis‘ kavramının bu bilimler sınıflamasında pratik ve teorik alan arasında nasıl bir rol oynadığı önemli 

bir tartıĢmayı ifade eder. Bu tartıĢma bağlamında bu çalıĢmanın amacı Aristoteles‘in Nikomakhos‘a Etik adlı 

eserini merkeze alarak ve Aristoteles felsefesine ve ayrımlarına sadık kalarak ‗phronesis‘ kavramını 

incelemek olacaktır. Bu tartıĢmada phronesis kavramını kendine özgü anlamıyla birlikte etik-politik 

tartıĢmalara iliĢkin kavramlarla bağlantılı olarak da ele almak gerekir. Ancak bu kavramı incelemeye 

giriĢmeden önce Aristoteles‘in bilimler sınıflamasını ve ortaya koyduğu ayrımları ele alalım. Aristoteles, 

bilimler sınıflaması olarak ifade edilen ayrımları, Metafizik adlı eserin özellikle VI bölümünde ele alır. Bu 

bölümde Aristoteles ilk olarak ‗evrensel bilim‘ ve ‗özel bilim‘ ayrımı yapar. Evrensel bilimden ‗metafizik‘, 

eĢ deyiĢle ‗prote philosophia‘ (ilk felsefe)1; özel bilimlerden de teoretik (theoretike), pratik (praktike) ve 

poetik (poietike) bilimler anlaĢılmaktadır. Aristoteles özel bilim-evrensel bilim ayrımı yapmadan önce 

evrensel bilimin gerekli olup olmadığını, varlık olmak bakımından varlığın biliminin evrensel bir bilim 

olarak ele alınıp alınamayacağını sorgular. Ardında bu sorgulamayı Ģu Ģekilde devam ettirir: "(…) eğer doğal 

tözler bütün varlıklar içinde ilk varlıklar olsalardı fizik bütün bilimler içinde ilk bilim olurdu. Ama eğer 

baĢka bir gerçeklik, bağımsız ve hareketsiz bir töz varsa, bu gerçekliğin bilimi zorunlu olarak ayrı bir bilim, 

fizikten önce gelen ve bu önceliğinin kendisinden ötürü de evrensel bir bilim olmak zorundadır" (Aristoteles, 

1996, s. 463). Sonuç olarak Aristoteles, ilk aĢamada evrensel-özel bilim ayrımı yapar. Bu ayrımdan hareketle 

Aristoteles evrensel bilim için ‗prote philosophy‘ (metafizik) adlandırmasını kullanır. Ġkinci aĢamada özel 

bilimler Ģöyle tasnif edilebilir: 

[...] insan ya bir Ģey üzerine ―düĢünerek‖; ya bir Ģey üzerine ―eyleyerek‖; ya da bir 

Ģeyi meydana getirerek bilgi sahibi olabilir. Aristoteles, bilimler sınıflamasını 

insanın bu bilme tarzına göre oluĢturmuĢtur. ―Bu özelliklerinden ötürü Aristoteles 

insanın sahip olduğu bu üç tür bilgiyi, bilimi veya düĢünme biçimini; I) ―görmeye‖ 

(theoretik, teorik, nazari), II) ―yapmaya, meydana getirmeye, üretmeye‖ (poetik, 

sınai) ve III) bir ―fiilde bulunmaya, eylem veya davranıĢ gerçekleĢtirmeye‖ 

dayanan (pratik, ameli) bilgi, bilim veya düĢünüĢ tarzı, akıl türü olarak nitelendirir 

(Arslan, 2007, s. 39). 

Bir Ģey üzerine ‗düĢünmek‘ ‗teorik bilim‘leri; bir Ģey üzerine ‗eylemek‘ ‗pratik bilim‘leri; ‗bir Ģeyi meydana 

getirmek‘ ‗poetik bilim‘leri oluĢturur. Felsefe tarihinde bağımsız bilimler kavramını ilk ortaya atan ( Arslan, 

2007, 39) ve varlığı, bilgiyi, aklı ‗teorik alan‘, ‗pratik alan‘ ve ‗poetik alan‘ (Aristoteles, 1996, s. 293) olarak 

kategorize eden ilk düĢünür Aristoteles'tir. Teorik alanda biz, bizden bağımsız olan ve müdahale 

                                                            
1
 Ayrıntılı bilgi için Aristoteles’in “Metafizik” adlı eserin VI. Kitabının 3. Bölümü olan “İlk Felsefenin Konusunun Belirlenmesi” başlığına bakabilirsiniz. 
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edemediğimiz varlıkları seyrederiz, onlar üzerinde düĢünürüz, yani onlara temaĢa ederiz. Böylece o 

varlıkların doğasını, özünü bilmeye çalıĢırız. Aristoteles‘e göre ―üç teoretik bilimin olması gerekir: 

Matematik, Fizik ve bizim Teoloji diye adlandıracağımız bilim‖ (Aristoteles, 1996, s. 296). Buna karĢılık 

pratik alanda biz bir eylemde bulunuruz. Burada sahip olduğumuz bilgiye dayanarak iyi ya da kötü 

eylemlerde bulunuruz (Arslan, 2007, s. 40, 41). Aristoteles, etik, politika ve ekonomi etkinliğini pratik 

bilimler içinde sayar (Ross, 2002, s. 255). Aristoteles, bu pratik bilimler içindeki etiği karakter üzerine 

düĢünceler olarak ele almaktadır (Ross, 2002, s. 220). Poetik alanda ise yararlı veya güzel bir Ģey yaratmak 

üzere bir Ģeyler meydana getiririz, ya bir ürün veya eser meydana getiririz ya da bir Ģeyleri taklit ederiz 

(Arslan, 2007, s. 41). Phronesis, teorik alanla iliĢkili olarak pratik alana dair bir kavram olduğu için, pratik 

alanı ve bu alana ait kavramları ele almamız gerekir. 

Özel bilimler adı altında sınıflandırdığı bu üç alan birbirinden farklı varlık tarzlarına sahip olsa da, birbiriyle 

iliĢkili üç alandır. Bu iliĢki bağlamında phronesis, her ne kadar pratik alana iliĢkin bir kavram ve yeti olsa da, 

o aynı zamanda pratik alanda gerçekleĢen farklı etkinlikler ile teorik alan arasındaki iliĢkiyi de 

sağlamaktadır. Aristoteles‘e göre bilmek ile eylemek aynı Ģey değildir. Diğer yandan bu iki alan birbirinden 

tamamen kopuk değildir. Bilmek ile eylemek arasındaki iliĢkiyi Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: Bir Ģeyi biliyorsak 

fakat ona göre eylemiyorsak o bilginin hiçbir pratik değeri yoktur. Aynı Ģekilde bir eylemde bulunuyorsak 

ancak o eylemi neye göre eylediğimizi bilmiyorsak o eylem düĢük seviyeli bir eylemdir. Eğer bir eylemde 

bulunuyorsak ve o eylemi neye göre eylediğimizi de biliyorsa o yüksek seviyeli bir eylemdir. Dolayısıyla 

bilgi ile eylem birlikte düĢünülmesi gereken iki alandır. Bu iki alan arasındaki iliĢkiyi nasıl kurduğumuz ve 

kurulan bu iliĢkinin nasıl kalıcı hale geldiği önemli bir noktadır. Phronesis, bu noktada eylem ile neye göre 

eylediğimizin iliĢkisini kurar. Eylem ile bilgi arasında kurulan bu iliĢki, erdemli olmanın imkânını sunar. 

Böylece hangi eylemin erdemli olduğu, erdemin ne olduğu göz önünde tutularak belirlenir. Bu nedenle 

phronesisin asıl amacı bilgili olmayı sağlamak değil, erdemli olmayı sağlamaktır.  

Madem bilgi genel olanlarla ve zorunlu olanlarla ilgili bir kabul; kanıtlanabilir 

nesnelerin ve her bilginin ise ilkeleri var (çünkü bilgi akılla birlikte), bilgi 

nesnesinin ilkesine iliĢkin bilgi, sanat, aklı baĢındalık olmaz. Çünkü bilginin 

nesnesi kanıtlanabilir, oysa berikiler baĢka türlü olabilecek nesnelerle ilgilidir. 

Bilgelik de ilkelere iliĢkin değil, çünkü bilgeye düĢen Ģey belli bazı konularda kanıt 

sahibi olmaktır (Aristoteles, 2014, s. 120).  

Bu belirlemede ―Erdem Nedir?‖ sorusu ―Nasıl Erdemli olacağız?‖ sorusunu öncelemez. EĢ deyiĢle, bilgi ile 

eylem birbirini önceleyen faktörler değil, eĢ zamanlı ilkelerdir. Çünkü Aristoteles‘te pratik alana iliĢkin bir 

Ģeyi bilmek aynı zamanda deneyimle, pratikle iliĢkilidir. Aristoteles‘in erdemler kuramına göz attığımızda 

erdemlerin ―duygularla ve eylemlerle ilgili oldukları söylenmektedir‖ (Ross, 2002, s. 237). Dolayısıyla 

erdemler bazen bir duyguya bazen de bir eyleme göndermede bulunarak belirlenir. Bu belirlemede 

erdemlerin listesi karakter ya da ahlaki erdemler ve düĢünce ya da entelektüel erdemler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Karakter ya da ahlaki erdemler, belli bir duygu durumunda doğru eylemde bulunabilme 

eğilimidir (Ross, 2002, s. 237). Bu eğilim Aristoteles‘in ölçülülük öğretisiyle yakından iliĢkilidir. Cesaret, 

cömertlik ve ölçülülük, karakter erdemler içinde ele alınmaktadır. ―Cesaret, tüm kötülüklerin en korkuncu, 

yani ölümle ilgili olmalıdır; ancak her koĢulda, yani denizde veya hastalık sonucu ölüm değil, savaĢ gibi en 

soylu koĢullarda ölümle ilgili olmalıdır‖ (Ross, 2002, s. 238). Bu erdemlerin ölçülülük öğretisiyle olan 

iliĢkisini Ģöyle örneklendirebiliriz. Cesaret, korkaklık ile gözü peklik arasındaki ölçülülüktür. Aynı Ģekilde 

Cömertlik, cimrilik ile müsriflik arasında ölçülülüktür. Bu örnek listesini daha da uzatabiliriz. Aristoteles 

karakter ya da ahlaki erdemlerden düĢünce ya da entelektüel erdemlere geçiĢ yapmaktadır. Aristoteles‘i 

düĢünce ya da entelektüel erdemleri incelemeye iten iki neden vardır. Bunlardan birincisi, erdemli kiĢiyi, 

―‘doğru kural‘a uygun olarak eylemde bulunan kiĢi olarak‖ (Ross, 2002, s. 251) tanımlamıĢ olmasıdır. 

Ġkincisi de iyi olma (eudaimonia) durumunu ―ruhun, erdeme uygun etkinliği ya da eğer birden fazla erdem 

varsa, en iyi ve en yetkin olanına uygun etkinliği‘‖ (Ross, 2002, s. 251) olarak tanımlamıĢ olmasıdır. Erdemli 

olmak ya da Aristoteles‘in hayatın ereği olarak gördüğü mutluluğun ne olduğunu soruĢturmak hem karakter 

erdemleri hem de entelektüel erdemleri göz önünde bulundurmayı gerektirir. DüĢünce ya da entelektüel 
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erdemler, eğitim ile kazanılan erdemlerdir. Bilim, sanat, sezgisel akıl, pratik bilgelik (phronesis), teorik 

bilgelik düĢünce ya da entelektüel erdemlerdir.2 

Bilgelik olarak Phronesis 

Aristoteles‘in özellikle Nikomakhos‘a Etik eserinin altıncı bölümünde ele aldığı phronesis kavramını açıklığa 

kavuĢturmak oldukça zor gibi görünüyor. Çünkü bu kavramı Ġngilizcede ve Türkçede anlamını birebir 

karĢılayacak bir terim bulunmamaktadır. Bu nedenle phronesis kavramı birden çok anlamla karĢımıza 

çıkmaktadır. Öte yandan ―Aristoteles metinlerini Antik Yunanca bilmediği için Latince tercümesinden 

okuyan Thomas Aquinas Aristoteles‘in phronesis kavramının tercümesini prudentia terimi olarak 

okumuĢ‖tur (Çebi, 2015, s. 2). Dolayısıyla phronesis kavramının anlamını Ġngilizcede tek bir kavramla 

karĢılayamamaktayız. ―Bu anlamda, ‗reasonableness‘ (makuliyet), ‗practical wisdom‘ (pratik bilgelik), 

‗prudence‘ (sağduyu, temkinlik), ‗discernment‘ (fark etme, idrak) veya ‗yargılama‘ (judgement) çevirileri 

yapılabilir‖ (Çebi, 2015, s. 2). Biz bu çalıĢmada bu kavramı karĢılamak için ya ―Nikomakhos‘a Etik‖ kitabını 

Yunanca aslından çeviren Saffet Babür‘ün kullandığı ‗aklı baĢındalık‘ kavramını, ya da Ġngilizcede geçtiği 

Ģekliyle ‗practical wisdom‘ (pratik bilgelik) olarak kullanmaktan yanayız. 

Phronesis kavramını ‗aklı baĢındalık‘ olarak ele alacaksak, Aristoteles‘in dünyasında ―akıllı olmanın‖ ne 

anlama geldiğini açıklamak gerekir. ―Aristoteles‘in kavramsal dizgesi içerisinde Türkçe‘de akıl ya da akıllı 

olmak sözcükleri ile karĢılanabilecek en az dört farklı kavram vardır. Bunlar logos (akıl), nous (us), orthos 

logos (sağ akıl) ve phronesis (aklı baĢındalık)‘tır‖ (Ketenci, 2005, s. 102). Phronesis, diğer üç kavramla 

iliĢkili olmakla birlikte onlardan farklıdır. Bu fark edilgen ve etkin us ayrımı üzerinden ele alınabilir (Ross, 

2002, s. 176-181). Bu bağlamda ―‗ruhun düĢünmesini ve kavramasını‘ sağlayan yeti olarak us olanak halinde 

bir bilme yetisidir ve ancak düĢünme etkinliğinde bulunduğunda gerçeklik kazanır‖ (Ketenci, 2005, s. 104). 

Olanak halinde bulunan bu yetiye ‗edilgin us‘ olarak ifade edebiliriz. Diğer yandan soyutlamalar yapan ve 

soyutlamalar ile kavramlar arasındaki bağı kuran, tümel önermelere ulaĢmamızı sağlayan yeti de ‗etkin 

us‘tur. O halde us, sürekli değiĢen ilkeler değil değiĢmeyen ilkeler ortaya koyan bir yetidir.  

Günden güne değiĢmeyen ‗ilkeleri‘ gören bir yeti olarak us, doğru eylem için 

gerekli ilkeleri ruhun akıldan pay almayan yanına ―buyurur‖. Dolayısıyla bazı 

eylem ilkeleri değiĢmez olarak kalmak zorundadır. Ama tek durumda o eylem 

ilkelerinin nasıl uygulanacağı tek tek tercihleriyle kiĢiler tarafından belirlenir. (…) 

Us, insana eylemle ilgili ilkeleri verirken, aklı baĢındalık usun belirlediği ilkelerin 

tek tek durumlarda doğru uygulanmasının baĢarılması anlamını taĢır (Ketenci, 

2005, s. 110). 

Pratik alanda ortaya konan ilkeler ile bu ilkelerin pratik alana uygulanması arasındaki köprüyü kuracak olan 

yeti phronesistir. Phronesisin olmadığı yerde bizi iyiye götürecek ilkeler ile iyi olma durumu arasında 

uçurum ortaya çıkar. Phronesis bu uçurumu kapatmak için bir yandan bu ilkelerin ortaya konmasında diğer 

yandan da ortaya konulan bu ilkelerin uygulanmasında rol alır. Bu da phronesisi pratik alanın kurucu ilkesi 

olarak ele almamıza imkân verir. 

Phronesis kavramını pratik bilgelik anlamıyla kullanırsak neyi ifade etmiĢ oluruz? Pratik bilgelik 

dediğimizde ‗pratik‘ sözcüğü, yukarıda da ifade ettiğimiz, olduğundan baĢka türlü de olabilen varlık alanını 

ifade eden olumsal alana iĢaret eder. Biz zorunlu olan Ģeyler üzerine pek düĢünmeyiz. Onlar, olduğundan 

baĢka türlü olamayacağı için üzerine düĢünülebilecek Ģeyler değildir. Bu iliĢkiyi Aristoteles Ģöyle ele 

almaktadır: ―(…) kesin, kendi kendine yeter olan bilimler konusunda da enine boyuna düĢünülmez, 

sözgelimi harfler konusunda (çünkü bunları nasıl yazmamız gerektiği konusunda tereddüt etmiyoruz); ancak 

bizim aracılığımızla olan ama hep aynı biçimde olmayan Ģeyler konusunda enine boyuna düĢünürüz‖ 

(Aristoteles, 2014, S: 50). Sonuç olarak biz, zorunlu durumlar üzerine değil, pratik alana dair olumsal 

durumlar üzerine enine boyuna düĢünürüz. Aristoteles bu konuda ‗isteme‘ ile bu istemeyi gerçekleĢtirmek 

için seçtiğimiz ‗tercih‘ler arasında ayrım yapar. ―Ġsteme daha çok amaçla, tercih ise amaca götüren Ģeylerle 

                                                            
2
 Phronesis Türkçede aklı başındalık, pratik bilgelik gibi terimlerle karşılanmaktadır. Ancak bu terimler kavramın anlamını tamamen 

karşılamamaktadır. Bu nedenle phronesis kavramının anlamını koruyabilmek için, kavramı kendi anlamıyla kullanmanın gerekli ve verdiği mesaj 
bağlamında hayati olduğunu düşünüyorum. 
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ilgili; örneğin sağlıklı olmayı isteriz, bizi sağlıklı kılacak Ģeyleri ise tercih ederiz; mutlu olmak isteriz, 

istediğimizi söyleriz; onu tercih ettiğimizi söylemek ise uygun değildir‖ (Aristoteles, 2014, s. 48). 

Aristoteles‘e göre isteme (amaç) üzerine enine boyuna düĢünülmez. O amaca gitmek için hangi yolu 

kullanacağımız yani tercihler üzerine enine boyuna düĢünürüz. Örneğin mutlu ya da sağlıklı olmayı isteriz, 

onlar üzerine düĢünmeyiz. Ancak bizi mutlu ya da sağlıklı yapacak Ģeyleri tercih ederiz ve dolayısıyla 

üzerine düĢünürüz. Aynı Ģekilde biz, açlık üzerine değil açlığımızı giderme tercihlerimiz üzerine enine 

boyuna düĢünürüz. Aristoteles isteme ile tercih arasında ayrım yaptığı gibi tercih ile kanı arasında da ayrım 

yapmaktadır. Tercih eylemlerimizle ilgili iken kanı doğru ya da yanlıĢ bilgilerimizle ilgilidir. Buna göre;  

(…) kanı doğru ve yanlıĢ diye ayrılır, iyi ya da kötü diye değil; tercihse daha çok 

iyi ve kötüyle ilgili. (…) Nitekim bizler iyi ya da kötü Ģeyleri edinmeyi ya da 

onlardan uzak durmayı tercih ederiz; bir Ģeyin ne olduğu, kime yararlı olduğu ya da 

nasıl olduğu konusunda ise kanımız olur; bir Ģeyi edinmek ya da ondan uzak 

durmak konusunda pek kanımız olmaz. Ayrıca tercih, doğrunun tercihi olmaktan 

çok gerekenin tercihi olmakla övülür, kanıysa doğruluk derecesiyle. Özellikle iyi 

olduklarını bildiğimiz Ģeyleri tercih ederiz; pek iyi bilmediğimiz Ģeylerde kanımız 

olur (Aristoteles, 2014, S: 48-49). 

Eudaimonia Phronesis ĠliĢkisi 

Aristoteles, Nikomakhos‘a Etik eserinin baĢında ‗iyi‘ kavramını tartıĢmakla baĢlar. ―Her sanat ve her 

araĢtırmanın, aynı Ģekilde her eylem ve tercihin de bir iyiyi arzuladığı düĢünülür; bu nedenle iyiyi ‗her Ģeyin 

arzuladığı Ģey‘‖ (Aristoteles, 2014, s. 9) olarak tanımlanabilir. Bu noktada akla gelen soru Ģudur: Ġnsan 

eylemlerinin altında yatan ‗iyi‘ kavramını, insanlığın ortak amacı olarak düĢünebilir miyiz? BaĢka Ģekilde 

ifade edecek olursak, herkes için geçerli bir ‗iyi‘ ideası mümkün müdür? Aristoteles‘e göre iyi, her etkinliğe 

göre değiĢen bir ilkedir. Bu anlamda iyi, diğer eylemlerimizle bağlantılı olarak ortaya konabilecek bir Ģeydir. 

Ġkinci olarak Aristoteles ‗öteki Ģeylerin uğruna yapıldığı Ģey‘ olan iyi ile ‗hiçbir zaman bir baĢka Ģey için 

tercih edilmeyip hep kendisi için tercih edilen‘ iyi arasında ayrımı yapar (Aristoteles, 2014, s. 16-17). 

Birincisi araç olarak iyiyi ikincisi de amaç olarak iyiyi ifade eder. Araç olarak iyi, Ģan, Ģöhret, zenginlik gibi 

Ģeyler iken; kendinde amaç ve en yüksek iyi eudaimonia‘dır. ―Aristoteles iyiler hiyerarĢisinde en mükemmel 

amacın, en çok iyinin ve en çok arzulananın, en yüksek iyi olduğunu ifade ettikten sonra, onun eudaimonia 

olduğunu söyler‖ (Çankaya, 2016, s. 211). Eudaimonia Türkçeye mutluluk olarak çevrildiğinden Aristoteles 

etiği ‗mutluluk etiği‘ olarak ele alınmaktadır. Ancak mutluluk anlık bir duygu durumunu da ifade ettiğinden 

eudaimonia kavramını mutluluk olarak çevirmek bizi yanlıĢ sonuçlara götürebilir. Çünkü eudaimonia, bir 

duygu durumundan çok insanın kendi potansiyellerini gerçekleĢtirdiği ve yaĢam boyu etkin olduğu bir 

zemini ifade eder. Bu nedenle Aristoteles etiği mutluluk etiğinden çok yaĢam boyu pratik eylemlere iĢaret 

eden eudaimonia etiğidir. Bir kiĢinin eudaimonia‘a sahip olduğunu söyleyebilmemiz için, ―hem erdemin 

tamı hem de yaĢamın tamı gerekli‖dir (Aristoteles, 2014, s. 22). 

Aristoteles doğru-yanlıĢ ile iyi-kötü arasından ayrım yapar. Bu ayrıma göre doğru ve yanlıĢ, önermelerle ve 

dolayısıyla bilgi içerikleriyle ilgilidir. Biz, pratik alanda tercih yaparken doğru ve yanlıĢa göre değil iyi ve 

kötüye göre eyleriz. Aristoteles‘in yaptığı bu ayrım aynı zamanda Aristoteles ile Sokrates ve Platon felsefesi 

arasındaki farklara da iĢaret eder. Sokrates‘e göre insan, bilerek kötülük yapmaz. Dolayısıyla Sokrates, bilgi 

ile ahlak doğru ile iyi arasında sıkı bir iliĢki kurar. Buna karĢılık Aristoteles‘e göre ise insan bilerek kötülük 

yapabilir. Bu bağlamda Aristoteles‘e göre iyi-kötü ile doğru-yanlıĢ arasında zorunlu bir iliĢki yoktur. Biz 

tercihlerimizi içinde bulunduğumuz pratik duruma göre seçeriz. Bu tercihler bizi iyi ya da kötü, erdemli ya 

da erdemsiz kılar. Tercihte bulunurken bize yol gösterecek olan yeti, phronesistir. Dolayısıyla pratik bilgelik 

olarak phronesisi, pratik alana iliĢkin daha karmaĢık problemleri çözme kabiliyeti olarak ele alınabilir. 

Özellikle etik ve politik meselelerde, hayata dair ve hayatın içine iĢlemiĢ problemleri çözmek, bu bilgeliğin 

bir ıĢıltısıdır. Bu noktada pratik bilgelik olarak phronesisin neyi içerdiğini sorgulamamız gerek. Pratik 

bilgelik, ilk olarak insanın varoluĢ koĢullarıyla ilgili iyi ve kötünün ne olduğuna dair genel bir düĢünceyi 

ifade eder. Ġkinci olarak bu genel düĢünce doğrultusunda eylemlerde, tercihlerde ve duygu durumlarında 

neyin gerekli olduğunu saptama yetisidir. Bu yeti aynı zamanda ölçüp-biçme ve bu ölçüp-biçmeye uygun 

olarak eylemde bulunabilme yetisidir. 



 

  293
 

AnlaĢıldığı üzere Aristoteles, Platon gibi tek bir ‗iyi‘ ideasından hareket etmemektedir. Bu bağlamda Platon, 

pratik sorunların çözümünü ve en iyi rejim sorunsalını tümel bir ‗iyi‘ ideası üzerinden tartıĢır. 

Bu yüzden Platon‘a göre düzeni sağlamak, bu tümelin bilgisini gerektirir. Pratik ve 

teorik bilgelik arasında kurulan bu iliĢki, Platon‘u filozof-kral öğretisine ulaĢtırır. 

Platon hem bir kriter olarak hem de birliğin ve insanlar arası iliĢkinin düzenleyicisi 

olarak iyi ve adalet idesini tanımlarken, onun bilgisine eriĢmeyi, iyi eylemi, yasa 

yapmayı ve yargılama edimini de teorik bir sorun olarak bilgiye ve ona 

ulaĢabilecek filozof-krala bırakır (Satıcı, 2013, s. 25).  

Ancak Aristoteles‘te neyin iyi olduğu ya da neyin erdem olduğu ancak bir deneyim sonucunda ve bağlantısal 

olarak ortaya konabilir. Bu bağlantıya ve deneyime eĢlik eden ve deneyimlediklerimizi iliĢkilendirip 

sınıflandırmamızı sağlayan yeti phronesistir. Buna göre farklı farklı iyi vardır. Ve her bir iyinin de kendine 

özgü yaĢam biçimi vardır. Aristoteles iyinin ve mutluluğun üç yaĢam biçimi olduğunu ileri sürer. Birincisi 

‗haz‘; ikincisi ‗siyaset‘; üçüncüsü de ‗teorik‘ yaĢamıdır (Aristoteles, 2014, s. 12). Çoğu insan bu yaĢam 

biçimleri arasından iyinin ve mutluluğun hazda olduğunu söyler. ―Seçkinler ve eylem adamları ise onurda 

olduğunu düĢünürler; çünkü siyaset yaĢamının amacı aĢağı yukarı budur‖ (Aristoteles, 2014, s. 13). Teorik 

yaĢam, bilimler sınıflamasında ifade edilen teorik alanla ilgilidir. Aristoteles Metafizik adlı eserin birinci 

kitabı ‗Bütün insanlar doğası gereği bilmek isterler (yönelirler)‘ (Aristoteles, 1996, s. 75) cümlesiyle baĢlar. 

O halde teorik yaĢam eylemeye yönelik değil bilmeye varlığı bütünsel olarak kavramaya ve temaĢa etmeye 

yöneliktir.  

(…)bilgelik doğa gereği en değerli Ģeylere iliĢkin bir bilgi ve ustur. Bunun için 

Anaksagoras‘a, Thales‘e ve böyle kiĢilere aklı baĢında değil, ‗bilge‘ diyoruz, çünkü 

insanca iyileri aramadıklarından ötürü kendilerine yararlı Ģeyleri bilmedikleri, 

büyük, hayranlık verici, zor, tanrısal ama yararsız Ģeyleri bildikleri söylenir. Oysa 

aklı baĢındalık insansal Ģeylerle ve üzerinde düĢünülüp taĢınılacak Ģeylerle ilgilidir: 

Aklı baĢında kiĢiye yakıĢacak olan da budur, iyi düĢünüp taĢınmaktır, diyoruz. (…) 

Ayrıca aklı baĢında yalnızca geneli değil, ayrıntıları da bilmeli. Çünkü eylemle 

ilgili, eylem ise tek tek nesnelerle ilgili (Aristoteles, 2014, s. 121). 

Bu üç yaĢam tarzıyla bağlantılı olarak bilgili olmak sadece bilmeyle ilgilidir. Phronesis ise ölçüp-biçmek, 

eylemek ve neye göre eylediğimizi bilmek ile ilgili olduğundan üçüncü yaĢam tarzından beslenen, ancak 

birinci ve ikinci yaĢam tarzının kurucu ilkesi durumundadır. Bu nedenle Aristoteles etiğini sadece birinci 

yaĢam tarzını ifade eden ‗mutluluk‘ etiğiyle tanımlamak yerine ‗ölçülülük‘ etiği olarak tanımlamak daha 

uygun olacaktır. Bu nedenle Aristoteles etiğinin kurucu ilkesi neyin ‗orta‘ olduğunu tespit etmemize imkân 

veren phronesistir. 

Bir DüĢünce Erdemi Olarak Phronesis 

Aristoteles phronesis kavramıyla ilgili en ayrıntılı bilgiyi Nikomakhos‘a Etik eserinin VI. bölümünde 

vermektedir. Bu bölümde Aristoteles, öncelikle ruhu akıldan pay alan kısmı ile akıldan pay almayan kısım 

olarak ikiye ayırır. Daha sonra ruhun akıldan pay alan kısmını da ikiye ayırır. ―Biri, ilkeleri baĢka türlü 

olamayacak nesnelere, öteki de ilkeleri baĢka türlü olabilecek nesnelere baktığımız yan‖ (Aristoteles, 2014, 

s. 115). Ruhun akıldan pay almayan kısmı ise bitkiler ve hayvanlardan oluĢur. ―Akıl sahibi olmayan yanın 

bir kısmı akılla hiçbir bağı olmayan ―beslenme ve büyüme nedeni‖dir ve sadece insana özgü değildir; 

insanda olduğu kadar bitki ve hayvanda da vardır‖ (Ketenci, 2005, s. 105). Akıldan pay alan kısmını ise iki 

insani etkinlik oluĢturur. Bunlardan birincisi teorik yaĢama ait olan ve zorunlu varlıkla ilgili olan kesin bilgi 

olarak epistemedir. Ġkincisi de pratik yaĢama ait olan ve olumsal varlıkla ilgili olan bilgelik olarak 

phronesistir. ―Dolayısıyla genel anlamıyla düĢünüp taĢınan kiĢi aklı baĢında bir kiĢi olsa gerek. Hiç kimse 

olduğundan baĢka türlü olamayacak ve kendisinin yapamayacağı Ģeyler üzerine düĢünüp taĢınmaz‖ 

(Aristoteles, 2014, s. 118). DüĢünüp taĢınmak tek tek olaylarla, eylemlerle ve tercihlerle ilgilidir. 

Bizim bir eylemden sorumlu olabilmemiz için öncelikle o eylemleri tercih edebiliyor olmamız gerekir. 

Zorunlu varlıklarda tercih söz konusu değildir. Bu nedenle o alan tercih alanı değildir. Olduğundan baĢka 

türlü de olabilen alan tercih alanıdır. Burada tercihlerimiz bizi erdemli ya da erdemsiz kiĢiler kılacaktır. O 
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halde eylem olanaklarından hareketle yaptığımız tercihler bizim kim olduğumuzu ortaya koyar. Dolayısıyla 

erdemli bir kiĢi olmak doğuĢtan elde edilen bir statü değil, yaĢam boyu eylemlerimizin bir sonucudur. Bu 

noktada tercihlerle beraber erdemin ne olduğunu da sorgulamak gerekir. Aristoteles‘in erdem teorisi ile onun 

ruh bölümlemesi arasında sıkı bir iliĢki vardır. Aristoteles‘e göre ruh üç bölümden oluĢur. Birincisi beslenme 

(Aristoteles, 2000, s. 82-91), ikincisi beslenmeyle beraber duyum ve arzu (Aristoteles, 2000, s. 91-99), 

üçüncü kısım da beslenme, duyum ve arzuyla beraber düĢünme (Aristoteles, 2000, 157-166) bölümünden 

oluĢur. Birincisi bölüm bitkileri, ikincisi hayvanları, üçüncüsü de insanları ifade eder. EĢ deyiĢle ruh 

bölümlenmesinde bitkiler yalnızca beslenme ve üremeyi; hayvanlar, bitkilere ilaveten duyuma ve arzuya 

sahiptir; özel bir hayvan türü olarak insan, bitkiler ve hayvanlara ilaveten düĢünme faaliyetine sahiptir 

(Aristoteles, 2007, s. 216). 

Aristoteles erdem ile ruh kavramı arasında sıkı bir iliĢki kurar. Bu iliĢki bağlamında erdem, ruhun akla uygun 

davranmasıdır. Ruhun akla uygun davranması ne demektir? Yukarda da belirttiğimiz gibi Aristoteles ilk 

aĢamada ruhu akıldan pay alan ve akıldan pay almayan olmak üzere iki bölüme ayırır. Ruhun akıldan pay 

alan kısmı düĢünce erdemleriyle ilgili iken; akıldan pay almayan kısmı karakter erdemleriyle ilgilidir. 

―Bunlardan, düĢünce erdemi daha çok eğitimle oluĢur ve geliĢir, bu nedenle de deneyim ve zaman gerektirir; 

karakter erdemi ise alıĢkanlıkla edinilir, adı da bu nedenle küçük bir değiĢiklikle alıĢkanlıktan (‗ethos‘tan) 

gelir‖ (Aristoteles, 2014, s. 29). Ele almaya çalıĢtığımız phronesis kavramı bu iki erdem türünden hangisine 

daha yakındır? DüĢünce (entelektüel) erdemler kendilerini beĢ temel biçimde ortaya koyarlar. Bunlar: ―bilim, 

bilgelik, aklı baĢındalık (phronesis), sanat ve us (Nous)‖tur (Ketenci, Temmuz 2005, S: 106). Aklı baĢındalık 

olarak phronesis, her ne kadar entelektüel erdemlerin beĢ temel biçiminden biri olsa da, aynı zamanda her 

türlü erdeme de eĢlik eden bir yetidir. ―Erdem, aklı baĢındalığa uygun böyle bir huy. Ama küçük bir Ģey 

eklemek gerekiyor: Yalnızca sağ akla uygun değildir, aynı zamanda sağ akılla birlikte giden bir huydur 

erdem. Sağ akıl ise bu tür Ģeyler konusundaki aklı baĢındalıktır‖ (Aristoteles, 2014, s. 129). Sonuç olarak 

erdemler söz konusu olduğuna her erdemin temelinde aklı baĢındalık yatar. Bu açıdan phronesis ile sağ akıl 

arasında da sıkı bir iliĢki vardır. Sağ akıldan ve phronesisten bağımsız herhangi bir erdemi düĢünemeyiz. 

Phronesis kavramını etik ve politik etkinliğin temelinde olmasını sağlayan hem onun ‗ölçülülük‘ 

düĢüncesiyle olan iliĢkisi hem de bütün erdemlere eĢlik eden bir yeti olmasıdır. 

Aristoteles Nikomakhos‘a Etik eserinin VI. bölümünde bu tercihlerimizin eksiklikten ya da aĢırılıktan 

kaçarak sağ akla göre tercihte bulunmak gerektiğini söyler. Eksiklikten ya da aĢırılıktan kaçınmak ortayı 

bulmak ve ölçülülüğe göre tercihte bulunmak bir erdemdir. SavaĢta bir kiĢinin kendini düĢman hattına atması 

cesaret değil, gözü pekliktir. Aynı Ģekilde o kiĢinin savaĢ meydanından kaçması da cesaret örneği değil 

korkaklıktır. Cesaret, savaĢ ortamında çatıĢmayı yönetebilmektir. Bunu bağlamda biz, neyin uç olduğunu 

bilirsek bunlar arasında ortayı bulmamız da bir o kadar kolay olur. Ortayı bulmak, cesaret gibi bazı 

durumlarda kolay olsa da, adil olmak gibi bazı durumlarda çetrefilli bir hal alabilir. Aristoteles‘e göre bu 

aĢamada phronesis devreye girer. Phronesis, bir eylemin erdemli olma özelliğini sağlayan orta olmayı 

bulduran yetidir. Phronesis yetisine sahibi kiĢi ―eylemler (baĢka türlü olabilecek Ģeyler) hakkında doğru ve 

açık bir bakıĢla düĢünen kiĢidir. Dolayısıyla ‗aklı baĢındalığın insansal iyilerle ilgili, akılla giden, doğru, 

uygulayıcı bir huy olması zorunlu‘‖dur (Ketenci, 2005, s. 108). 

Bu durumda phronesis pratik alana iliĢkin doğru kararlarımızı ve eylemlerimizi Ģekillendiren bir huydur. Bu 

huy, doğuĢtan edindiğimiz bir Ģey değil, ancak eğitimle ve deneyimle kazanılan bir yetidir. Bu yeti, sadece 

ahlaki kararlarımıza değil politik duruĢumuza ve kararlarımıza da eĢlik eder. Bu nedenle örneğin bir yargıç, 

kendi erdemi olan ‗adalet‘i yaĢama geçirirken edinmek zorunda olduğu bir huydur. Bu nedenle phronesis 

sadece, politikaya giriĢ olarak düĢünülen, etiğin değil politikanın da kurucu ilkesidir. Politik alanda 

eylemlerimiz ve tercihlerimiz bizim toplumsal alana, dolayısıyla politik olana katılma tarzımızı gösterir. 

Kendisi için istediğimiz ilkelerin ortaya konduğu ve yaĢam bulduğu alan olarak siyaset etkinliği kendini ‗iyi‘ 

ile tanımlar. Bu bağlamda Aristoteles‘e göre en önemli etkinlik siyasettir. ―Siyaset böyle bir bilim olarak 

görünüyor, çünkü kentler için hangi bilimlerin gerekli olduğunu, hangilerini, kimlerin, ne kadar öğrenmesi 

gerektiğini belirleyen odur. Askerlik, ekonomi, retorik gibi en değer verilen uğraĢların da onun altında yer 

aldığını görüyoruz‖ (Aristoteles, 2014, s. 10). Kent yaĢamı tek tek kiĢilerin bir aradalığını temsil eder. 

―Aristoteles için birliktelik, doğanın bitkilere de hayvanlara da verdiği kendi benzerini çoğaltma arzusundan 

ileri gelmektedir‖ (Toku, 2016, s. 231). Ancak bitki ve hayvanlardan farklı olarak insan ‗kendine yeter‘ bir 
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varlıktır. Kendine yeter varlığı ―yaĢamı tercih edilecek kılan ve hiçbir eksiği bulunmayan Ģey diye kabul 

ediyoruz‖ (Aristoteles, 2014, s. 17). Kendine yeter bir varlık olarak insan, ―doğal yapısı gereği toplumsaldır‖ 

(Aristoteles, 2014, 17). Dolayısıyla birliktelik, toplumsallığı ifade etmelidir. Toplumsallığı tercih edilecek 

kılan belli ilkeler tespit edebiliriz. 

Bu birliği sağlayacak olan temel ilke ‗adalet‘tir. Aristoteles‘e göre adalet yaĢaya uygun olmak ve eĢitliği 

gözetmekle ilgilidir (Aristoteles, 2014, s. 91). Bu bağlamda Aristoteles, yasaya uygun olanı adalet olarak 

tanımlarken, yasaya uygun olmayanı adaletsizlik olarak tanımlar (Aristoteles, 2014, s. 92). Yasalar siyasal 

birliği amaçlayarak herkes için konulur. Bu nedenle yasalar ya toplumun ortak yararını ya da erdemler 

arasında en erdemli olanı gözetir. Adil olan ile adil olmayan ayrımı tüm erdemlerin buyruğu olan yasaya 

göre belirlendiği için yasa, ölçülülüğe dayanan eĢitliğe dayanır. ―EĢitlik bir orta olduğuna göre adil olan da 

bir orta olsa gerek‖ (Aristoteles, 2014, s. 95). Buradan hareketle adalet ile erdem arasındaki iliĢki ortaya 

konabilir. Aristoteles‘e göre ―adalet erdemin bir parçası değil, erdemin bütünüdür‖ (Aristoteles, 2014, s. 93). 

Ancak bu bütünlükte bir fark ortaya çıkar. Bu farkı Aristoteles Ģöyle ifade etmektedir: ―BaĢkasıyla iliĢkide 

söz konusu olduğunda adalettir; kendi baĢına böyle bir huy söz konusu olduğunda erdemdir‖ (Aristoteles, 

2014, s. 93). Adaletin erdem olduğunu söylemek, insanlar arası iliĢkide ortaya çıkan durumun yasaya uygun 

olup olmadığını tespit etmekle ilgilidir. Dolayısıyla eylem ve eylemin faili olan kiĢi aynı oranda erdemle 

iliĢkilenir. Bu iliĢkinin en somut ifadesi yargıçlık mesleğidir. Çünkü yargıçlık mesleğinin erdemi adalettir. 

Dolayısıyla yargıçlık, yapılan eylemi yapana göre değil, eĢitliğin ürünü olan yasaya göre değerlendirmektir. 

Bu değiĢkenler (yargıç, adalet, eĢitlik, ilke) arasında dengeyi sağlayan yeti phronesistir. Phronesis, 

karĢılaĢılan durumda adil bir değerlendirme yapabilme yetisidir, huyudur. Bu yetiyi taĢımayan ve 

kullanmayan birine adil kiĢi diyemeyiz. Özellikle bu değerlendirme toplumsal çapta olduğunda daha da 

hayati bir öneme sahip olabiliyor. ―Dediğim gibi, devletlerdeki iç savaĢın temelinde genellikle eĢitsizlik 

vardır; çünkü insanlar haklı ve eĢit olana eriĢme uğrundaki mücadelelerinde bölünürler‖ (Aristoteles, 2014, s. 

174). Çünkü toplumsal basiretin bağlandığı bir yerde toplumsal vicdanın hayat bulması mümkün değildir. 

Sonuç olarak phronesis, sadece erdemleri değil, erdemin hayat bulduğu toplumsal alanın (kamusal alanın) 

kurulmasında da, toplumsal basiretin ve toplumsal vicdanın da kendini göstermesini mümkün kılan bir uzlaĢı 

zeminidir. Bu nedenle phronesis hem siyasete giriĢ olarak ele alınan etiğin hem de kamusal alanın kurulması, 

kent yaĢamını mümkün kılan siyasetin kurucu ilkesidir. 

Aristoteles tercihlerde bulunurken kimi tercihlerimizin amaca iliĢkin kimi tercihlerimizin de bizi amaca 

götürecek araçlarla ilgili olduğunu söyler. Biz amacı isteriz ancak bizi o amaca götürecek araçları tercih 

ederiz. ―Ġsteme daha çok amaçla, tercih ise amaca götüren Ģeylerle ilgili; örneğin sağlıklı olmayı isteriz, 

istediğimizi söyleriz; onu tercih ettiğimizi söylemek ise uygun değildir‖ (Aristoteles, 2014, S: 48). O halde 

Aristoteles‘e göre istemek elimizde olan bir Ģey değildir ancak istediğimiz amaca giderken neleri tercih 

edeceğimiz, hangi yolu tercih ederek o amaca ulaĢacağımız bizim elimizdedir. Bizi erdemli kılan da sadece 

isteklerimiz değil, isteklerimizi gerçekleĢtirirken yaptığımız tercihlerdir. O halde sadece amaçlarımız değil 

amaçlarla ilgili olan Ģeyler de bizim eylemlerimizin bir parçasıdır. Ġsteklerimiz phronesis (aklı baĢındalık) ile 

episteme arasındaki iliĢki sonucunda ortaya çıkar. Tercihlerimiz ise phronesis (aklı baĢındalık) ile pratik alan 

(uygulama alanı) arasındaki iliĢkiyle ilgilidir. Bir Ģeyi bilmemiz onun iyi birer uygulayıcıları olacağımız 

anlamına gelmez. Ancak bir Ģeyi bilmeden onun iyi birer uygulayıcısı olamayız. ―(…) Nitekim biri amacı, 

öteki amaçla ilgili Ģeyleri uygulamayı gösterir. Ne ki, nasıl hekimlik sağlıktan önce gelmezse, aklı baĢındalık 

da bilgelikten ya da ruhun daha iyi bir kısmından önce gelmez‖ (Aristoteles, 2014, S: 129). Sonuç olarak 

bilgelik olmadan aklı baĢındalık; aklı baĢındalık olmadan da erdemli hayat mümkün değildir.  
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Abstract 

Crito, the dialogue between Socrates and his disciple, the eponymous Crito, takes place on the eve of 

Socrates‘ execution. As the disciple pleads with the master one more time to flee, Socrates impersonating the 

laws, gives the readers one of the most eloquent philosophical defenses of the law and order in the city. 

Readers find in Socrates‘s defense on behalf of the laws one of the earliest renditions of the social contract 

theory. This ―proto‖ social contract theory allows us to consider a specific idea of consent as the basis of 

government. But in the text one can find another defense of the laws of the city, based on citizens‘ 

obligations to the city as our kin and family. These two prongs of the argument are inseparable and bear 

equal weight. Hence it would be misleading to characterize Socrates‘s position solely as a contract theory of 

government. Instead, I propose that Socrates‘s defense is answering a different question, that of Antigone. 

Namely, who deserves our allegiance, the city or our family? Socrates‘s two-prong theory reconciles these 

alternatives.  

Keywords: Socrates, Crito, social contract theory, Antigone. 
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INTRODUCTION 

Plato‘s Apology, in which Plato‘s teacher Socrates is put on trial by the city of Athens, is often referred to as 

the first and most important text of political philosophy. This text showcases the philosopher Socrates taking 

the center stage and defending from their accusers both philosophy, the life of the mind, and the philosopher. 

Invariably over generations, the Apology has been hailed as the beacon of freedom of conscience and 

expression, while Socrates himself is compared to Jesus and Galileo (Smith, 2012, p. 22). Against this 

monumental text, stands the Crito. The dialogue between Socrates and his disciple Crito takes place on the 

eve of Socrates‘ execution. As the disciple pleads with the master one more time to flee, Socrates 

impersonating the laws, gives the readers one of the most eloquent philosophical defenses of the law and 

order in the city. Readers find in Socrates‘s defense on behalf of the laws one of the earliest renditions of the 

social contract theory. While it is not a full-fledged theory drawn from the rights and obligations of moral 

individuals, this ―proto‖ social contract theory allows us to consider a specific idea of consent as the basis of 

government. But in the text, one can find another defense of the laws of the city, based on citizens‘ 

obligations to the city as our kin and family. These two prongs of the argument are inseparable and bear 

equal weight. Hence it would be misleading to characterize Socrates‘s position solely as a contract theory of 

government. Instead, I propose that Socrates‘s defense is answering a different question, that of Antigone. 

Namely, who deserves our allegiance, the city, or our family? Socrates‘s two-prong theory reconciles these 

alternatives.  

 

DISCUSSION 

Let us begin with a review of the dialogue Crito. The four dialogues, Euthyphro, Apology, Crito, and 

Phaedo, as a group, deal with the philosopher Socrates‘s trial and the following events leading up to the 

moment of his execution by hemlock poisoning. It is revealed at the beginning of Phaedo that a certain 

amount of time had passed between Socrates‘ trial and his execution. The day before the trial, Athenians had 

sent a galley on their annual religious mission to the island of Delos and no executions were permitted until 

the ship returned to Athens. At the beginning of Crito, Socrates‘s eponymous interlocutor brings the fateful 

news. The ship will arrive on this very day, and Socrates‘s life, hence, must come to an end the next day. It 

quickly becomes clear that Crito‘s main purpose in visiting Socrates today is to make one final plea. The 

jailors have been bribed, the required funds have been secured and arrangements have been made by 

Socrates‘s friends. Wouldn‘t Socrates consider one final time to be rescued from prison by his friends and 

carried off to a safe place beyond the reach of Athenian law? The philosopher refuses: He must stay in prison 

and accept the death penalty.  

Arguments offered both by Crito in favor of the plan, and by Socrates in refusing them are presented in a 

non-systematic, emotive fashion. This is expected, as both conversation partners are understandably upset 

and emotional by the weight of the impending event.  

Crito‘s arguments are mainly three. First, Crito assures Socrates that his friends and acquaintances have the 

monetary means to secure his escape from prison. They are, moreover, ready to deal with the consequences 

of this escape, such as heavy fines, confiscation of their property, and other punishments that the city of 

Athens may bring down upon them. Here, Crito is very much concerned with the opinions of others. Will the 

people think that Crito chose his wealth over his friend when he had the means to help him? Will Socrates‘s 

friends be labeled cowards? Crito believes there can be no worse reputation than that. As a response, 

Socrates assures him that one should not pay much attention to the majority‘s views. While Crito‘s retort 

largely goes unanswered by Socrates, there is a ring of truth to it: ―Your present situation makes clear that 

the majority can inflict not the least but the greatest evil if one is slandered among them‖ (Plato, 2000, p. 

44d). In fact, towards the end of the dialogue (Plato, 2000, pp. 53c, 53e), Socrates himself acknowledges that 

one may need to heed the opinions of the majority (Domaradzki, 2011, p. 116). 

The second argument questions Socrates‘s duties towards his children. Crito argues that as a father Socrates 

has a duty to his sons. He should bring them up and educate them, instead, he is abandoning them to the fate 
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of orphans. This is the path of least resistance and the least virtuous. Instead, Socrates should act like the 

good and courageous man that he is. Socrates answers this charge in the following fashion. When it comes to 

his children, Socrates has two choices, either the children will stay here in Athens, while Socrates flees to 

another city, Thebes, Megara, or Thessaly, or they will follow him. In the first case, it doesn‘t matter whether 

Socrates lives or dies. The children will live in Athens and be taken care of by Socrates‘s friends. Those 

friends will surely take care of Socrates‘s sons when he is dead if they are willing to take care of them when 

he flees to Thessaly. Either way, Socrates will not be there to raise them. In the second case, the sons will 

follow their father to Thessaly. But in that case, will they not be strangers? Strangers to what? The hidden, 

unvoiced implication is that they will be strangers to their city of birth, Athens. The real weight and import 

of this argument will be revealed in a bit. 

The third argument Crito puts forward has to do with the justness of Socrates‘s actions. If Socrates stays and 

accepts death, he will be doing an injustice himself. Socrates would be helping his enemies, whose sole 

purpose is to destroy the philosopher. Moreover, what is at stake is not only Socrates‘s physical existence but 

also what this existence stands for: philosophy as a way of life.  In this case, Socrates‘s decision to stay 

would be aiding to accomplish this injustice, and hence an injustice itself. The underlying argument here is a 

version of the Greek definition of injustice that readers will be familiar with from the first chapter of The 

Republic, an ―aristocratic moral code‖ that requires enemies to be harmed and friends to be helped (Lane, 

1998, p. 317). As it sheds light on the argument here, it may be helpful to briefly remember it. 

While the Republic as a whole is an inquiry into the definition of justice, before proceeding with Plato‘s own 

conception, the first chapter gives us an overview of the prevailing notions of justice in the Greek world at 

the time (Plato, 1997). Three alternate definitions are offered and dismissed (some more successfully than 

others), through a series of exchanges with Socrates‘ interlocutors. Cephalus, their host Polemarchus‘s father 

and an old man, offers that justice is speaking the truth and paying back one‘s debts. Thrasymachus, a 

sophist from Chalcedon, argues that justice is the advantage of the stronger. The third definition, offered by 

the host Polemarchus, is what concerns us here: Justice is giving to each what is appropriate to them. 

Polemarchus interprets this as treating our friends well and our enemies badly. In this case, in accepting their 

offer of escape, it seems evident that Socrates would be treating his friends well (as well as allowing his 

friends to treat him well). On the other hand, while Socrates would not be directly treating his enemies badly, 

he would be harming them by overturning their destructive plans.  

Socrates‘s answer to Crito‘s charges begins with the following question: ―When one has come to an 

agreement that is just with someone, should one fulfill it or cheat on it?‖ (Plato, 2000, p. 49e). Or more 

explicitly, ―if we leave here without the city‘s permission… are we sticking to a just agreement, or not?‖ 

(Plato, 2000, p. 50a). 

What kind of agreement is Socrates talking about? Where and when did this agreement take place? In the 

light of Socrates‘ life as described in The Seventh Letter (Plato, n.d.), Socrates ―refused to engage the 

political, legal, familial and economic aspects of Athenian life,‖ so this notion of agreement is peculiar 

(Saccarelli, 2007, p. 537). Yet, Socrates‘ argument for justice turns on the nature of this agreement. And 

hence begins an imaginary dialogue, where Socrates invokes the laws of the city, perhaps in an effort to 

convince Crito to take swift and decisive action (Dasti, 2007, p. 138). The laws argue that when the citizens 

of Athens reach the voting age, the city gives each of its citizens an opportunity. Having been provided by 

the city ―a share of all the good things,‖ (Plato, 2000, p. 51d)  having observed the affairs and workings of 

Athens, every Athenian can now decide if they want to continue to live their life here. If they choose not to 

do so, they can leave and take their property along as well, as no obstacle or law forbids it. But if a person 

chooses to stay, then it follows that they must have agreed to obey the laws of the city. This is the agreement 

with the laws based on tacit consent. If citizens choose to remain in Athens and make it their home when 

there is plenty of opportunity to leave, then it means that they approve of this city and its values and have 

therefore tacitly consented to live by its rules.  

How does this agreement apply to Socrates? The laws offer that Socrates ―dwelt here most consistently of all 

the Athenians‖ (Plato, 2000, p. 52b). Socrates was satisfied with the city of Athens and exhibited no desire to 

even visit another city, let alone live in one. He lived in the city for 70 years, and never left Athens except for 
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military service. Socrates went even one step further; he had children in Athens. This is a clear sign that the 

rules and laws of the city were agreeable to him. He chose to be a citizen under such laws and even decided 

to beget, raise, and educate his offspring under such laws. Socrates chose this city to bring them into the 

world and to raise them, hence he must favor this place above others. And this brings us to the question 

raised above, will they not be strangers/foreigners to this place if they are brought up according to the 

customs of another place, Thebes, Megara, or Thessaly?  

The agreement argument is further strengthened with one final point: The laws do not savagely order the 

citizens to do as they say. They present an alternative: ―Persuade us!‖ (Plato, 2000, p. 52a). At his trial, 

Socrates was given a chance to counter his punishment of the death penalty by offering an alternative. He 

could have easily asked to be sent into exile and he did not. If he had done so, the city would have agreed, 

and he would be parting for exile now with the consent and blessing of the city. The agreement with the city, 

which was concluded neither in a rush nor under any compulsion or deceit as evidenced by the fact that 

Socrates lived in Athens for 70 years, would have remained intact. What Socrates is doing now is betraying 

the city‘s wishes. He is breaking the bond with the city based on tacit consent. He is committing injustice. 

With this final judgment, Crito is left with no words. Socrates‘s fate is sealed: The philosopher will die, and 

the city will live.  

The contractual nature of Socrates‘ arguments for the city has now been laid out. Since the writings of 

Hobbes and Locke, the idea of consent has occupied a central place in understanding the nature of political 

power: A government is considered legitimate if people have consented to it. Hobbes‘ idea of consent is 

based on the contrast to the state of nature. Life under the lack of a central authority is so onerous that any 

rational person would have consented to be governed by the Leviathan. Locke makes the opposite case. The 

benefits of life under the government are so overwhelmingly large that rational individuals would consent to 

living under the authority of the state. Whether such a historical moment of consent-giving exists in Hobbes 

or Locke is under dispute and beyond the scope of this paper. However, Socrates‘s citizens are not bound by 

the explicit consent that they give to the government at its beginning. There is no state of nature, no time or 

place outside of the existing political structures (Lawry, 2002, p. 672). There are no ―pre-political 

individuals‖ (Kahn, 1989, p. 29). People are born into their community, the polis. But giving them a chance 

to stay or leave ensures that those who stay have at least tacitly agreed to live by the rules of their community 

and therefore are justifiably and legitimately bound by them.  

In this argument, there is an oft-neglected portion that this essay now turns to: That people are born into their 

community, and as a result, the fact that each citizen owes their existence to the city. This argument comes in 

the text after Socrates asks about the justice of the agreement with the city but before the contractual 

explanations. Let‘s examine it a bit more closely. Socrates impersonating the laws asks, is it not thanks to the 

laws regarding marriage,  that Socrates‘ parents met and gave birth to him? Is it not thanks to the laws 

concerning the nurture of babies and the education of children that Socrates got his education? The answer to 

both questions is a resounding yes. Then, the laws ask: ―After you were born and nurtured and educated, 

could you, in the first place, deny that you are our offspring and servant, both you and your forefathers?‖ 

(Plato, 2000, p. 50e). This is a very interesting turn of events. The laws now claim that because it is thanks to 

the laws of our society that we are born, nurtured, and educated, laws are our kin, as much as our family is. It 

follows that any respect one has for their parents is equally deserved, if not more by the laws of our 

community. The argument continues precisely in this vein:  

Is your wisdom such as not to realize that your country is to be honored more than your mother, your father, 

and all your ancestors, that it is more to be revered and more sacred, and that it counts more among the gods 

and sensible men, that you must worship it, yield to it, and placate its anger more than your father‘s? (Plato, 

2000, p. 51a-b). 

The community that we live in is our kin and our family. Just like our mother and father played a part in our 

upbringing, so did our country and our laws. Just as deploying violence toward our parents is wrong, so is 

committing injustice toward our city by disobeying its orders. This portion of the argument underlines that 

we are not in a position of equality vis-à-vis the city, despite Socrates having previously claimed this to be an 

agreement, and that is also what a social contract theory would imply (Brouwer, 2015, p. 42). 
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The argument for the city has now found its two prongs. If one of them is the proto-social contract by which 

we bond ourselves to the city by consent, the other is the kinship argument, which bounds us to the city as if 

the city were a parent to us. Which of these arguments has more weight? Which is the true nature of our 

relationship to our polis, our community, and our country? Instead of arguing the prevalence of one over the 

other, I would like to suggest that perhaps Socrates is answering a different question here. And for that, we 

need to look elsewhere, Antigone. 

The third of Sophocles‘ Theban plays, recounts the story of Oedipus‘s daughter Antigone. His brothers 

fought each other in a civil war for the Theban throne, which left both dead on the battlefield. Creon, the new 

king declares that while Eteocles will be honored for having fought for the city of Thebes, the other brother 

Polyneices will be held in shame. He was a public enemy attacking the city, so his body will be denied the 

holy rites and burial. His corpse will be left on the battlefield for the carrion birds to feed on. Enter Antigone 

defending that death longs for the same burial rites for all. Bound by love and duty to both his brothers 

equally, Antigone defies Creon‘s edict. Why should Eteocles‘s mortal soul find its way to Gods below the 

earth, while Polyneices‘ body is ―kept above ground a corpse belonging to the chthonic gods – unburied, 

unmourned, unholy?‖ (Sophocles, 2009, pp. 178, 1070). The story, as is well-known, ends in death and 

tragedy. But Antigone‘s predicament remains: Who deserves Antigone‘s loyalty? The man-made laws of the 

city? Or her family? 

 

CONCLUSION 

What if the question is simply cast wrong? What if our allegiance does not have to be divided between our 

community and our family? What if there is a way to reconcile the two? Socrates‘s two-pronged defense of 

the city is this solution, this reconciliation. The city is our parents, the community is our family, and our 

country is our kin. Of course, this means that Socrates‘s guilt is confirmed. The philosopher must perish. But 

maybe Socrates dies so that future Antigones can live. 
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Özet  

Amerika BirleĢik Devletleri siyasi birliğini 1776 yılında kurmuĢtu. 1783‘ten itibaren ise dünya çapında 

ekonomik faaliyetlere baĢlamıĢtı. Akdeniz Havzası bu amaç için en uygun yerler arasındaydı. Bu durum 

ABD‘nin Osmanlı Devleti ve vatandaĢları ile karĢılaĢmasına sebep teĢkil etmiĢtir. Türk-ABD iliĢkileri 

böylece çeĢitli ticari antlaĢmalar imzalanmasıyla baĢlamıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı yıllarında duraklayan 

iliĢkiler Milli Mücadele Dönemi‘nden sonra yeniden gündeme gelmiĢtir. Lozan BarıĢ AntlaĢması sürecinde 

ABD ile ikili iliĢkileri yeniden gözden geçiren Türkiye 1929 yılında bu ülke ile bir ticaret antlaĢması 

imzalamıĢtır. Atatürk‘ün ölümünden sonra da 1 Nisan 1939 tarihinde bu ülke ile yeni bir ticaret antlaĢması 

daha imzalanmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı bittikten sonra ise Türkiye-ABD iliĢkileri yeni bir boyut 

kazanmıĢtır.  

Demokrat Parti Döneminde özellikle de ABD‘den gelen askeri ve ekonomik yardımlar ikili iliĢkilerin en 

önemli kısmını oluĢturmuĢtur. 1954 yılında sırasıyla CumhurbaĢkanı Celal Bayar ve BaĢbakan Adnan 

Menderes ABD‘ye ziyaretlerde bulunarak ekonomik yardımın arttırılmasını istemiĢlerdir. BaĢbakan 

Menderes‘in 300.000.000 dolarlık ek yardım isteğini geri çeviren ABD, Türk ekonomisinin düzelmesinin 

ancak tarıma uygulanan sübvansiyonların azaltılmasıyla baĢarılabileceğini vurgulamıĢ ve ilk kez Türkiye‘nin 

ekonomi politikalarına müdahale etmiĢtir.  

Bu çalıĢmada ilk olarak Demokrat Parti Döneminde Türkiye‘nin ABD ile olan iliĢkileri ele alınacaktır. Daha 

sonra BaĢbakan Adnan Menderes‘in 1954 yılında yaptığı ABD ziyaretinin önemi üzerinde durulacaktır. 

ÇalıĢmada baĢta dönemin basını olmak üzere Türk arĢivleri, TBMM Zabıt Cerideleri, yerli ve yabancı diğer 

kaynaklardan yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Türkiye, ABD, Adnan Menderes,1954. 
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Abstract 

The United States of America formed its political union in 1776. From 1783 on, it started economic activities 

around the world. The Mediterranean Basin was among the most suitable places for this purpose. This 

situation caused the USA to encounter the Ottoman Empire and its citizens. Thus, Turkish-US relations 

started with the signing of various commercial agreements. The relations, which had stagnated during the 

First World War, came to the fore again after the National Struggle Period. Turkey, which reconsidered its 

bilateral relations with the USA during the Lausanne Peace Treaty process, signed a trade agreement with 

this country in 1929. After Atatürk's death, a new trade agreement was signed with this country on April 1, 

1939. After the end of the Second World War, Turkey-US relations gained a new dimension. 

During the Democratic Party Period, military and economic aid, especially from the USA, constituted the 

most important part of bilateral relations. In 1954, respectively, President Celal Bayar and Prime Minister 

Adnan Menderes visited the USA and demanded an increase in economic aid. The USA, rejecting Prime 

Minister Menderes' request for additional aid of 300,000,000 dollars, emphasized that the recovery of the 

Turkish economy could only be achieved by reducing the subsidies applied to agriculture and intervened in 

Turkey's economic policies for the first time.  

In this study, firstly, Turkey's relations with the USA during the Democratic Party Period will be discussed. 

Then, the importance of Prime Minister Adnan Menderes' visit to the USA in 1954 will be emphasized. In 

the study, especially the press of the period, Turkish archives, TBMM Minutes, other domestic and foreign 

sources will be used. 

Keywords: Democrat Party, Turkey, USA, Adnan Menderes, 1954. 
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Cumhuriyet tarihindeki ilk gerçek özgür seçimler, Atatürk'ün halefi Ġnönü liderliğindeki CHP'nin yenilip 

yerine Demokrat Parti'nin (DP) geldiği 1950'de yapılmıĢtı. Yeni CumhurbaĢkanı Celal Bayar ve yeni 

BaĢbakan Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu Demokrat liderler, siyasi kariyerlerine CHP 

saflarında baĢlamıĢtı. Ekonomi politikalarında daha liberal ve kültürel politikalarında daha muhafazakâr 

olmaları bakımından eski partilerinden farklıydılar.  Ancak dıĢ politika uygulamaları ve arayıĢları tek parti 

dönemi ile benzerlikler taĢımaktaydı (Mango, 1994: 12). DP‘nin politikasında da Amerikan yardımının 

cazibesi rol oynayacaktır (Bostanoğlu, 1999: 33; Ülman, 1961: 109). Önceleri araç-gereç olarak baĢlayan 

ekonomik yardım, sonradan yeni bir takım teĢkilat ve antlaĢmalarla büyük bir önem kazandı. Kore SavaĢı ve 

Türkiye‘nin NATO‘ya katılması alınan Amerikan yardımlarının miktarını arttırmıĢ ve iki ülke arasındaki 

askeri iĢbirliğini kuramsal bir yapıya taĢımıĢtır (Bal, 2004: 142). Diğer taraftan ABD BaĢkanı Eisenhower 

1953 tarihinde göreve geldiğinde Sovyet Rusya tehlikesinin Stalin‘den sonra da devam ettiğini biliyordu. 

ABD DıĢiĢleri Bakanı Foster Dulles 1953 tarihinde yaptığı bir konuĢmada: ―Türkiye‘yi en ziyade itimat 

edilir müttefik olarak‖ tanımlaması, iliĢkileri iyice ısıtmaya baĢladı (Albayrak, 2002: 871). Amerika ile 

Türkiye arasında 1947-1960 yılları arasında 91 adet ikili antlaĢmanın yapılması dikkat çekici olmuĢtur. Zira 

ABD‘nin bölgeye verdiği önem doğrultusunda kabul edilen ―Eisenhower Doktrini‖ ile ABD BaĢkanına 

bölge ülkelerine gerektiğinde 200 milyon dolara kadar yardım yapabilme yetkisi verilmiĢti (Erhan, 2002: 

215; Bağcı, 1990: 83 vd.; Armaoğlu, 1991: 240 vd.).  

Türkiye 1954 yılına gelindiğinde ABD ekseninde hareket eden bir ülke olma yoluna girmiĢtir. Bu yıllarda 

Türkiye‘de çok sayıda Amerikan askeri üssü kurulmuĢtur. Hatta ABD bu üsleri korumak amacıyla 

yardımlarını yapmıĢ ancak Baskın Oran‘ın düĢüncesine göre ilerleyen yıllarda NATO kadar Ortadoğu‘daki 

siyasi geliĢmelere de karıĢabilmek için askeri varlığını korumak istemiĢtir. Türkiye‘de de tepki çekmemek 

adına ekonomik yardımlarına devam etmek zorunda kalmıĢtır. ABD‘nin bir baĢka endiĢesi de Türkiye‘nin 

NATO‘dan koparak bir gün dünyada yayılmakta olan tarafsızlık akımına kapılabilmesi düĢüncesidir ki bu 

Amerikan çıkarlarıyla asla bağdaĢmayacak bir durumdur. ĠĢte Adnan Menderes de bu geliĢmeler ıĢığı altında 

ABD‘ye ziyarette bulunmuĢtur (Irmak, 2009: 87). 

 

ADNAN MENDERES‟ĠN AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ GEZĠSĠ 

Gezi Öncesi Ġlk Duraklar  

BaĢbakan Adnan Menderes‘in 1954 yılında Atina ve Napoli üzerinden ABD‘ye yapacağı gezi dönemin Türk 

basının ana gündemi olmuĢtur. Örneğin Zafer gazetesinden Mümtaz Faik Fenik ziyaretin dünya barıĢı 

bakımından ehemmiyetini belirtmekte, bundan sonra memleketimizin diğer NATO azası memleketlere 

nazaran coğrafî bakımdan arz ettiği hususiyeti hatırlatarak Ģöyle demektedir: ―Atlantik Paktına dâhil 

devletlerden hiçbirinin Sovyet Rusya ile müĢterek hududu yoktur. Bağzısı uzaktır; bağzısının Rusya ile 

aralarında bir tampon devlet mevcuttur; bir kısmının da peyk devletlerle küçük bir hududu vardır. Türkiye 

NATO camiası içinde Sovyet Rusya ile müĢterek ve geniĢ bir hududu olan tek devlettir. Bundan baĢka 

Sovyetler, Yine NATO devletleri arasında hiçbirinden üs ve arazi talebinde bulunmamıĢtır. Türkiye bundan 

müstesnadır. Ayrıca Türkiye‘nin hususî bir durumu daha vardır; o da Türkiye‘nin Atlantik Paktı duvarının 

münteha noktasında bulunmasıdır.‖ Zafer gazetesinin BaĢmuharri daha sonra Türkiye‘ye komĢu devletlerin 

durumlarını tahlil etmekte ve yazısına Ģöyle son vermektedir: ―Bu bölgede yalnız Türkiye, her bir rüzgâra 

göre değiĢen suların ortasında bir kaya gibi sağlamdır, Bir maddeye karĢı koyan her maddenin ucu gibi 

Atlantik duvarının son budu Türkiye de bütün bünyeye nazaran çok daha sağlam olmalıdır. Türkiye çelik 

gibi sağlamdır amma üzerine aldığı vazife ve barıĢı koruma yükü gittikçe artmaktadır, ikinci Dünya harbi 

içinde ve bu harpten sonra Ġnsanî yardımlarıyla beĢeriyete en büyük hizmeti yapmıĢ olan BirleĢik 

Amerika‘nın vaziyeti yakından takdir ettiğine hiç Ģüphe etmeyiz. Onun içindir ki BaĢvekilimizin Amerika‘da 

yapacağı temaslar ve müzâkerelerin neticesinden sade Türkiye‘nin değil Cihan BarıĢının da daha geniĢ 

menfaatler sağlayacağına inanıyoruz.‖ (BCA, 30.1.0.0/3.17.3). 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Doğan Nadi Menderes‘in gezisinin Ortadoğu ve Balkanların güvenliği açısından 

önemli olduğunu belirtmiĢtir. Vatan gazetesinden Ahmet Emin Yalman, askeri ve iktisadi sahalardaki 

yardımların Türkiye‘nin hür dünyanın en önemli bir kalesi sıfatıyla sağlam bir hale gelmesini ve daha 

verimli roller oynamasını mümkün kılacağı kanaatindedir. Hâkimiyet gazetesinde yazan Burhan Belge ise bu 
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ziyaretin iki dost memleket ve millet arasında ki dava ve iĢbirliğini takviye edeceğini düĢünmektedir. 

Ankara‘da çıkan Hürses gazetesi de benzer bir bakıĢ açısı taĢımıĢtır. ABD ziyaretinden ki dost memleket ve 

gerekse dünya barıĢı adına olumlu sonuçlar beklemektedir (BCA, 30.1.0.0/3.17.3). 

BaĢbakan Adnan Menderes Amerika Hükümetinin davetine icabetle, ABD BaĢkanı Eisenhower ve diğer 

yüksek Amerikan resmi Ģahsiyetleri ile iki memleketi ilgilendiren meseleler hakkında görüĢmek üzere 30 

Mayıs sabahı özel bir askeri uçakla Amerika‘ya gitmek üzere Türkiye‘den ayrılmıĢtır. BaĢbakan Menderes 

Etimesgut askeri havaalanında CumhurbaĢkanı Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı Refik 

Koraltan, meclis reis vekilleri, vekiller, baĢvekâlet müsteĢarı, üniversite rektörü, devlet Ģurası, temyiz ve 

divanı muhasabet reisleri, mebuslar, generaller, Amerikan büyükelçiliği müsteĢarı ile Ġtalyan ve Yunan 

büyükelçileri, genel meclisi ve belediye meclisi azaları çeĢitli teĢekküller mümessilleri, üniversiteler 

temsilcileri, yerli ve yabancı basın mümessilleri ve diğer resmi zevat tarafından uğurlanmıĢtır. BaĢta bando 

bulunduğu halde selam resmi ifade eden ihtiram kıtasını teftiĢten sonra BaĢbakan Menderes meydanda hazır 

bulunanlara ayrı ayrı veda ederek alkıĢlar arasında uçağa binmiĢtir (Cumhuriyet, 31 Mayıs 1954). 

BaĢbakan Adnan Menderes ve refakatinde bulunan BaĢbakan Yardımcısı Fatin RüĢtü Zorlu, Milli Müdafaa 

Vekili Ethem Menderes, Hariciye Vekâleti MüsteĢarı büyükelçi Nuri Birgi, Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral 

Nureddin Barensel, Hariciye Vekâleti Milletlerarası Ġktisadi ĠĢbirliği Dairesi Genel Sekreter Vekili Melih 

Esenbel, ikinci daire umumi müdürü ve birinci daire umum müdür vekili Orhan Eralp ile BaĢbakanlık Özel 

Kalem Müdürü Muzaffer Ersü‘yü taĢıyan askeri uçak saat 08.20‘de önce Atina‘ya oradan da Napoli‘ye 

hareket etmiĢtir (Cumhuriyet, 31 Mayıs 1954).1 

Atina‘da Hellenikon havaalanına inen Türk heyetini burada Yunan BaĢbakanı MareĢal Papagos karĢılamıĢtır. 

Balkan Paktını askeri bir ittifaka dönüĢtürme meselesini görüĢen Menderes ve Papagos‘a daha sonra 

BaĢbakan Yardımcısı Fatin RüĢtü Zorlu, Milli Müdafaa Bakanı Ethem Menderes ve Hariciye Vekâleti 

MüsteĢarı Nuri Birgi de katılmıĢtır. MareĢal Papagos‘un yanında Yunan Hariciye Vekili Stefanopulos ve 

Hariciye umumi müdürlerinden Kiru bulunuyordu (Cumhuriyet, 31 Mayıs 1954). 

BaĢbakan Menderes, MareĢal Papagos ve Stefanopulos ile yaptığı görüĢmelerden memnun kaldığını, 

Amerika‘dan döndüğünde Atina‘da yirmi dört saat kalacağını ve o zaman bir basın konferansı tertip 

edeceğini söylemiĢtir.2 Diğer taraftan Yunan Hariciye Vekili Stefanopulos da Ģöyle demiĢtir: ―Güney Doğu 

Avrupa savunmasının takviyesi için takip edilecek ziyaret bahsinde tam bir görüş birliği müşahede etmiş 

bulunuyoruz. Görüşmemiz büyük bir samimiyet havası içinde cereyan etti. Balkan paktı akidi üç memleket 

arasında hatta teferruatta dahi hiçbir ayrılık olmadığını temin edebilirim.‖ (Cumhuriyet, 31 Mayıs 1954). 

Atina‘dan sonra Ġtalya‘nın Napoli Ģehrine geçen Adnan Menderes burada bir süre dinlenerek Atlantik Paktı 

Güney Avrupa kesimi BaĢkumandanı Amiral William Fechieller ile görüĢmüĢtür. Bu görüĢmeden ve hava 

meydanında yenen öğle yemeğinden sonra BaĢbakan ve maiyeti uçakla Amerika‘ya hareket etmiĢtir 

(Cumhuriyet, 31 Mayıs 1954).3 

 

Türk Heyeti ABD‟de 

BaĢbakan Adnan Menderes ve kendilerine refakat edenler 31 Mayıs günü New York‘un Ġdlewid Havaalanına 

inmiĢtir. BaĢbakan ve maiyetini havaalanında karĢılayanlar arasında Türkiye‘nin Washington elçisi F. Cemal 

                                                            
1
 Geziye katılan heyetin otomobil, ziyafet ve büro masraflarının tamamının karşılanmasına dair kararname için bkz., BCA, 030.18.01.02/136.49.18. 

2
 Başbakan Adnan Menderes’in Yunan gazetecilerine verdiği mülakat ile ilgili olarak bkz. (Cumhuriyet, 1 Haziran 1954).  

3
 Başbakan Adnan Menderes’in ABD ziyareti öncesinde New York’a giden Cumhuriyet gazetesi genel müdürü tarafından elde edilen izlenimler şu 

şekilde satırlara yansımıştır: “Bugün hafta tatili ve milli bayram olmasına, bayramın yarın da devam etmesine rağmen New York matbuatı 
mümessilleri, radyocular ve televizyoncular başbakanımızı toplu ve kalabalık olarak hava meydanında karşılamaya ve ilk intibalarını sorarak 
görüşmelerin esas mevzuları hakkında mümkünse sarih malumat almaya hazırlanmaktadırlar. Amerikan halk efkârının Türkiye’ye ve onun daha 
geçen gün seçimlerinden bu derece parlak itimat tezahürü ile çıkan hükümetine karşı sempati ve inancı gittikçe daha artmakta ve her türlü yakınlık 
tezahürü şimdiden tasvip eylemektedir.  Marshall yardımından köredeki silah arkadaşlığından, Atlantik ittifakından ve milletlerarası siyasi hadiselerin 
her defasında daha kuvvetle ispat ettiği gaye ve hareket birliğinden geçerek bugünkü sağlam duruma gelen ve Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın son 
Amerika ziyareti esnasında bir nevi milli plebisit halinde en hareketli tezahürünü veren Türk Amerikan dostluk, ittifak ve işbirliğinde Menderes’in bu 
seyahatinin yeni ve çok müspet bir merhale teşkil edeceğinden bütün Amerikan mahfilleri hem fikirdi. Gazeteler seyahatin ehemmiyetini 
belirtmekte ve Menderes’i ve hükümetini Amerika dışında hususal teşebbüs fikrinin en büyük şampiyonu olarak selamlayarak bunun Türkiye’ye 
verdiği çok müspet neticeler üzerinde dikkat çekmektedir.” (Cumhuriyet, 31 Mayıs 1954). 
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Erkin Amerika‘nın Ankara Büyükelçisi Avra Warren ve Türkiye‘nin BirleĢmiĢ Milletler teĢkilatındaki daimi 

delegesi Selim Sarper, BaĢkan Eisenhower ve Hariciye Vekilliği adına temsilciler ile New York Belediye 

BaĢkanı yer almıĢtır. Basın temsilcileri Cenevre Konferansı hakkındaki fikirlerini sorunca Menderes Kore 

meselesine temasla demiĢtir ki: ―Kore tecavüzüne karĢı koymak azminin sembolüdür. Bu azim hür dünya 

memleketleri arasında kuvvetlidir. Bu azim bugün hala kudretli ve canlıdır ve o zihniyetle sadık kalacağız.‖ 

Gazeteciler Türkiye‘de bir komünist meselesi mevcut olup olmadığını sormuĢlar ve Menderes cevaben 

―Türkiye‘de komünist partisi kurmak kanuna aykırıdır‖ demiĢtir. Ziyareti sırasında askeri ve mali yardım 

meselelerini görüĢüp görüĢmeyeceği sorulunca Türk hükümet reisi, ―BirleĢik Amerika ile münasebetlerimiz 

gayet sıkıdır. Bu itibarla görüĢ teatilerimiz sırasında Türkiye‘nin Pakistan‘la giriĢtiği antlaĢma ile 

memleketimizin Yugoslavya ve Yunanistan‘la arasındaki münasebetlerinin takviyesinin de görüĢüleceğini‖ 

belirtmiĢtir. BaĢbakan Ģimdiki geliĢinin Amerika‘ya yaptığı ilk ziyaret olmakla beraber Eisenhower‘ı 

BaĢkanın NATO BaĢkomutanı bulunduğu sırada Türkiye‘ye geldiğinde tanıdığını anlatmıĢtır (Cumhuriyet, 1 

Haziran 1954).4 

Havaalanında gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Menderes‘in bu ilk ABD gezisinde ne yazık ki 

tatsızlık olmuĢ ve Menderes‘in geceleyeceği Waldorf Astoria Otelin‘de protokol krizi çıkmıĢtır. Menderes ile 

beraber baĢka bir kaç yabancı devlet temsilcisinin de kaldığı otelde, tüm yabancı konukların bayraklarını 

asacak kadar bayrak direği bulunamadığından hangi devletlerin bayraklarının asılacağı ya da ne Ģekilde 

asılacağı meselesi çıkmıĢtır. En sonunda ise sadece Amerikan Bayrağı asılarak problem halledilebilmiĢtir. 

Menderes‘in Waldorf Astoria‘da kaldığı bu tek gecede ABD BaĢkanı Eisenhower otele gelerek bir konuĢma 

yapmıĢtır. Bu konuĢmayı Menderes dıĢında HabeĢ Ġmparatoru Haile Selasiye, General Fermin G. Desoto 

yönetimindeki bir Ġspanyol askeri heyeti ve bir Arjantin deniz heyeti dinlemiĢtir (Irmak, 2009: 89). 

BaĢbakan ve mahiyeti geceyi burada geçirdikten sonra ertesi gün Washington‘a hareket etmiĢtir. O günlerde 

kamuoyuna yansıyan haberler Ģu cümlelerle ifade edilmiĢtir: ―BaĢbakanın ziyareti siyasi, iktisadi ve 

diplomatik mahfillerde büyük bir sikayla beklenmekte ve aralarındaki dostluk ve ittifak bağları bu kadar sıkı 

olan iki memleket ve milletin temsilcileri arasındaki görüĢmelerin her iki tarafın lehine en müspet Ģekilde 

netice vereceğinden Ģüphe edilmemektedir… Adnan Menderes ile Türk heyeti bir Amerikan siyaset 

adamının yazdığı gibi Washington‘da her iki memleketi ve bazıları da dünyayı alakadar eden bütün 

meseleleri gözden geçireceklerini müzakereler için kat‘i bir gündem hazırlanmasına her iki tarafta lüzum 

görmemiĢtir. Fakat iktisadi iĢlerin ön plana alınacağı muhakkaktır. Türkiye‘nin sanayi ve zirai kalkınmasına 

Washington görüĢmeleri yeni bir hız vermek kabil olacaktır.‖ (Cumhuriyet, 1 Haziran 1954). 

BaĢbakan Adnan Menderes ve beraberindeki zevat 1 Haziran günü New York‘tan hareket ederek 

Washington askeri havaalanına gelmiĢtir. Türk heyetini burada Washington Eyalet sekreter vekili Robert G. 

Murphy, Sekreter asistanı Henry A. Byroade, DıĢiĢleri Doğrudantörü Harold E. Stassen Messrs,  Arthur L. 

Richards, William Baxter ve Protokol subayı Charles Soruks karĢılamıĢtır. Steaven, Menderes‘e 

―hoşgeldiniz‖ demiĢ ve Ģunları ilave etmiĢtir: ―Sizi memleketimin başkentinde görmekten şeref duyuyorum 

Eisenhower kendi adına de size hoşgeldiniz dememi ve Cuma günü sizinle birlikte yiyecek olduğu yemeği 

zevkle beklediğini söylememi benden istedi, Memleketimin uzun bir dostluk mazisi vardır şimdi sulh için 

beraberce yapıcı gayretlerine devam ediyorlar. Amerika‘yı ve Türkiye‘yi birbirine bağlayan dostluğun 

yapacağımız görüşmelerde daha da güçleneceğine eminim.‖ Müteakiben söz alan Menderes demiĢ ki: 

―…memleketlerimize arasındaki dostluğun mislini görmekte de derin bir gurur hissi duyuyorum. Washington 

                                                            
4
 Başbakan Menderes ABD topraklarına ayak bastığı zaman televizyonla Amerikan milletine hitap etmiş ve demiştir ki: “Amerikan topraklarına ayak 

bastığım bu sırada Türk milletinin büyük Amerikan milleti hakkında duyduğu hisleri bildirmeyi ilk ve zevkli vazife telakki etmekteyim. Milletlerin 
bağımsızlık ve hürriyetlerinin müdafaasını her türlü tecavüze karşı sağlamak ve dünya barışını korumak maksadı ile Amerikan milletinin bir ideale 
matuf olmakla beraber realist bir görüşle sarf ettiği kuvvetleri Türk milleti büyük bir hayranlıkla takip etmektedir.  Bundan başka memleketim 
kendisine bahşedilen askeri yardımın kıymetini tamamı ile takdir etmekte ve iktisadi yardımdan dolayı da birleşik Amerika’ya karşı derin bir 
minnettarlık duymaktadır. Reisicumhurumuzun bir müddet önce buraya yaptığı ziyareti sırasında büyük Amerikan milleti ve hükümeti tarafından 
kendisine gösterilen samimi ve dostane hüsnü kabulün bütün Türk milletinin kalbine tesir ettiğini bir defa daha tekrarlamak isterim. Bu arada 
Birleşik Amerika ile Türkiye arasındaki işbirliği zihniyetinin ve görüş birliğinin gayet sağlam temellere dayandığını ve NATO teşkilatı çerçevesini 
aştığını belirtmek isterim. Bu sıkı münasebetlerin ve işbirliğinin neticesi olarak aramızda müşterek menfaati ilgilendiren meseleler bulunması gayet 
tabiidir. Bu seyahati sağlayarak bana bu meseleleri görüşmek fırsatını verdiğinden dolayı Amerikan hükümetine karşı bilhassa müteşekkirim. Bu 
ziyaret sırasında büyük asker ve devlet adamı başkan Eisenhower ile tekrar görüşmek şerefine nail olacağım gibi önce tanışmak zevkine nail olduğum 
Amerikan devlet adamları ile tekrar görüşmek ve diğer güzide Amerikalı şahsiyetlerle tanışmak fırsatını elde etmekle de zevk duyacağım.” 
(Cumhuriyet, 2 Haziran 1954). 
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da kalacağım dört gün zarfında yapacağım temaslarımın faydalı olacağına ve bu dostluğun ileride daha da 

kuvvetlendireceğime inanıyorum.‖ Daha sonra Adnan Menderes ve onları takiben beraberlerindeki zevat 

Amerikan hükümetinin mümtaz misafirlerine tahsis ettiği ve beyaz sarayın karĢısında bulunan Blair-Lac 

House‘a gitmiĢlerdir. BaĢbakan Menderes öğle yemeğini beraberindekilerle birlikte yedikten sonra Blair-Lac 

House‘a yüz metre kadar mesafede bulunan yabancı memleketlere yardım idaresi merkezine gitmiĢ ve orada 

resmi görüĢmelere derhal baĢlanmıĢtır (Cumhuriyet, 2 Haziran 1954).5 1 Haziran günü akĢamı Türk 

büyükelçiliğinde Türk heyeti azaları Amerika‘nın Ankara Büyükelçisi Warren, Türkiye Askeri Yardım 

Heyeti BaĢkanı ve Yabancı Faaliyetler Dairesi Türkiye temsilcileri buluĢmuĢtur (Cumhuriyet, 2 Haziran 

1954). 

BaĢbakan Menderes, 2 Haziran ÇarĢamba gününe sabah 09.30‘da Ticaret Sekreteri ve Uluslararası ĠĢler 

Sekreter Asistanı Anderson ile buluĢarak girmiĢtir. Öğlen, Sekreter Dulles ile görüĢen Menderes, öğle 

yemeğini denizaĢırı yazarlarıyla, akĢam yemeği ise yine Türk Büyükelçiliği‘nde verilen davette yemiĢtir. 

Menderes ertesi gün öğle yemeğini takiben Pentagon‘da Savunma Bakanlığı Sekreteri Wilson ile görüĢmüĢ 

ve akĢam 20.00‘de Vali Stassen‘in Anderson House‘da verdiği akĢam yemeğine katılmıĢtır. Cuma günü ise 

sabah saat 10.00‘da Mount Vernon‘da ABD‘nin ilk baĢkanı olan George Washington adına yapılmıĢ olan 

bahçeleri ziyaret ederek, Washington‘un mezarına çelenk koymuĢtur. Öğle yemeğini Beyaz Saray‘da 

Eisenhower‘la yiyen Menderes saat 15.00 civarında Vali Stassen ile buluĢmuĢ ve akĢam 08.00‘de Türk 

Büyükelçiliğinde yemeğini yemiĢtir (Irmak, 2009: 89-90).6 

BaĢkan Eisenhower 4 Haziran Cuma günü Türkiye baĢbakanı Ģerefine Beyaz Saray‘da bir öğle yemeği 

vermiĢtir. BaĢkan bu yemeğe beĢ Türk devlet adamını 12 Amerikalı sivil ve askeri idareciyi ve kongre 

liderini davet etmiĢtir.7 Mülakattan sonra gazetecilere verdiği beyanatta baĢbakan bu görüĢmeden çok iyi 

intibalar edindiğini ve Amerika Devlet Reisini görmekle Ģeref duyduğunu söylemiĢtir. BaĢkan Eisenhower 

de daha sonra yaptığı basın konferansında görüĢmeden çok memnun kaldığını söylemiĢ ve Adnan Menderesi 

daha evvel görmüĢ olduğunu ve kendisini Ģahsi dostu telakki ettiğini ifade ederek sözlerine Ģöyle devam 

etmiĢtir: ―Türkiye Başvekili Türkiye ile Amerika‘nın sulhsever gayeleri ve yapıcı gayretleri arasında mevcut 

müvaziliği belirtmiştir. Menderes ile Amerika ve Türkiye münasebetlerinden bahsettik ve memnuniyet verici 

müşahedelere vardık. Bu mükemmel bir görüşme oldu.‖ (Cumhuriyet, 5 Haziran 1954). Menderes öğleden 

sonra ise Stassen ile görüĢmüĢtür. Büyükelçilikteki akĢam yemeğinde BaĢkan Yardımcısı Nixon, Dulles ve 

Maliye Nazarı yer almıĢtır (Cumhuriyet, 5 Haziran 1954).8 

                                                            
5
 New York Times gazetesi Başbakan Adnan Menderes’in Amerika’yı ziyaretini bahis mevzuu ettiği bir makalesinde başbakana hoşgeldiniz dedikten 

sonra Amerikan devlet adamları ile görüşeceği başlıca meselenin Türkiye’nin kuvvetinin hür dünyanın müdafaasında hayati bir unsur halini aldığı bu 
sırada Türkiye’yi daha kuvvetli bir hale getirmek olduğunu belirtmekte ve şunları ilave etmektedirler: “Adnan Menderes serbest teşebbüs sistemini 
ısrarlı bir şekilde desteklemesinden dolayı Birleşik Amerika da pek çok dost kazanmıştır. Başbakan partisi gayet başarılı faaliyetler göstermiş ve son 
karışıklık yılları zarfında Türkiye’nin oynadığı rolde kuvvet kaynağı olmuştur. Bu kimseler bizim ve hürriyetin sadık dostlarıdır. Müştereken ve haklı 
olarak ilgili bulunduğumuz meseleleri müzakere fırsatını memnunlukla karşılıyoruz.” (Cumhuriyet, 2 Haziran 1954). 
6
 Türkiye Hükümet Reisinin ziyaretini yorumlayan Washington Post and Times Herald gazetesi bugünkü başmakalesinde Sayın Başbakan Adnan 

Menderes’in Akdeniz bölgesinde Triyeste meselesinin halli için zemin hazırlamak suretiyle Türk diplomasisinin önderliğini tesis edeceğini yazmıştır. 
Başmakalede şunlar kaydedilmiştir: “Amerikan idarecileri ile müzakereler için buraya gelen Mr. Adnan Menderes’in üçlü Balkan Paktı’nın Kuzey 
Atlantik ittifakı teşkilâtı ile mezcini derpiş eden bir plân ileri sürdüğü bildirilmektedir. Yugoslavya’nın şimdiki halden NATO’ya alınıp alınmaması 
meselesi siyasi bakımdan münakaşa götürebilir. Fakat muhakkak olan cihet şudur: Müşterek müdafaa uğrunda kurulmuş olan bu iki teşkilât yani 
Balkan Paktı ile NATO Paktının birbirini tamamlamaları şarttır. Bu ilk nazarda gerçekleştirilmesi müşkül bir iş gibi görünebilir. Fakat bu anda Yunan 
başkentinde cereyan eden olaylara da bakmak yerinde olur. Sayın Başbakan Menderes’in Washington’da bulunduğu bu sırada Mareşal Tito Atina’da 
Kral Paul’un misafiridir. Yine bu anda Türkiye Hükümet Reisi Başkan Eisenhower’la görüşürken Cumhurbaşkanı Tito Yunan Kral Sarayında yemek 
yemekteydi.” (Bars, 1954: 22-23). 
7
 Bu toplantıda şu şahsiyetler bulunmuştur: Mebusan Meclisi Reisi Jasef Martin, Maliye Bakanı George Humshrey, Harici Yardım İdaresi Direktörü 

Harold Stassen, senatör Alexander Wiley ve demokrat senatör Walter George, temsilci R. Chiperfield, demokrat temsilcileri Thomas Gorden, Dışişleri 
Bakanı Muavini Byroade, Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Avra Warren, İktisad İşleri Devlet Müşaviri Cabriel Harge, Türkiye’deki Amerikan Askeri 
Heyeti Şefi General W.P. Cnepard, Büyükelçi F. Cemal Erkin, Fatin Rüştü Zorlu, Ethem Menderes, Nuri Birgi ve General Nureddin Baransel 
(Cumhuriyet, 5 Haziran 1954). 
8
 Dışişleri Bakanı Dulles’in Türkiye'ye dair demeci şöyledir: “Türkiye’nin bir yardım ve müzaherete ihtiyacı vardır. Bunun İçindir ki mütekabil güvenlik 

programı içinde bu iktisadi yardım derpiş edilmiştir.” Dulles sözlerine devamla şunları söylemiştir. “Bizim kanaatimiz şudur ki; Türkiye’ye yapılacak 
iktisadi yardım için verilecek olan krediler Amerika’nın güvenliğini doğrudan doğruya sağlamak gibi bir şeydir. Bu kredileri başka yere sarf edeceksek 
hiç sarf etmeyelim daha iyi.” Dışişleri Bakanı müteakiben Türkiye ile Pakistan arasındaki Pakt’tan bahsederek şunları söylemiştir: “Orta Doğuda 
Türkiye ile Pakistan arasında bir dostluk ve işbirliği anlaşmasının akdi çok cesaret verici bir hâdisedir. Mütekabil emniyet mefhumunun bu çok önemli 
mıntıkada yerleşmiş olması şayanı dikkat ve memnuniyettir. Pakistan’la müttefikimiz bulunan ve Atlantik Paktı üyesi olan Türkiye arasındaki bu iş 
birliği iki memlekete yeni bir kuvvet kaynağı olmuştur. Bu iki memleketin yaptığı, diğer memleketlere numune teşkil edecektir.” Dışişleri Bakanı Foster 
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BaĢbakan Adnan Menderes 5 Haziran günü New York‘a varan Menderes doğruca Waldorf Astoria Oteli‘ne 

gitmiĢtir. Otelin Palmiye salonunda ileri ticaret ve basının ileri gelenleriyle yediği öğle yemeği sırasında 

―Amerika‘nın Sesi Radyosu‖ habercisine gezi ile ilgili olarak ―...Amerika seyahatinin çok müspet ve faydalı 

olduğunu ifade etmekle bahtiyarım. Çok kısa sürmüş olmasına rağmen elde edilen neticeler mühim 

olmuştur...Büyük Amerikan milletinin, memleketimiz hakkında duymakta ve beslemekte olduğu samimiyet, 

muhabbet ve itimat her türlü tasvirin ötesindedir...Memnuniyetle ve inşirahla memleketime dönmekteyim...‖ 

demiĢtir (Irmak, 2009: 92; Bars, 1954: 48). O günlerde Türk ve Amerikan basını tarafından bu gezi ile ilgili 

çok sayıda haber yapılmıĢtır. Türk basını, ―Amerika devlet adamları Türkiye‘nin siyasi görüĢlerini ve 

isteklerini büyük bir anlayıĢla karĢıladılar‖ Ģeklinde yorumda bulunmuĢtur. Associasted Pressin 

Washington‘daki diplomatik muhabiri B.F Meyer BaĢbakan Menderes‘in Washington‘dan hareketi 

münasebetiyle Ģu bilgileri vermiĢtir: ―…Amerikan hariciyesine mensup yetkili diplomatlar Ģimdiye kadar 

hemen hemen herhangi yabancı bir ziyaretçinin baĢta devlet reisi Eisenhower olmak üzere Amerikalı 

idareciler ve kongre liderlerinden bu derecede samimi bir hüsnükabul görmediğini söylemiĢlerdir. Diğer 

taraftan Eisenhower idaresi BaĢbakan Adnan Menderese BirleĢik Amerika‘nın önümüzdeki 12 ay zarfında 

Türkiye‘ye yapacağı yardımın 200.000.000 dolara baliğ olacağı ve silah malzeme teslimatlarının 

hızlandırılacağını temin etmiĢtir. Bu itibarla Türkiye hükümet reisi çok mühim sayılan Ģahsi bir 

muvaffakiyetle bugün Washington‘dan ayrılmıĢ bulunmaktadır. Menderes Türkiye‘ye ayrılan askeri yardım 

tahsislerinden ağır bir gezinti yapılmasını önlemekle kalmamıĢ fakat aynı zamanda kendisine gelecek mali 

yıl zarfında bu yardım tahsislerinin daha da artırılacağı hususunda söz verilmiĢtir. Bundan baĢka komünizm 

ile dünya çapında ihtilafta Türkiye‘yi en güvenilir ve gerçekten elzem bit müttefik saydıklarını Menderes‘e 

söylemiĢ olan BaĢkan Eisenhower‘la DıĢiĢleri Bakanı Joy Foster Dullies BaĢvekile ekonomik yardıma da 

devam edileceği hususunda teminat vermiĢlerdir. Gerek Eisenhower gerek Dullies önümüzdeki yıllar 

zarfında Türkiye‘nin esas ihtiyaçlarını karĢılamak bahsinde askeri ve iktisadi yardım yapılacağına söz 

vermek yolunda salahiyetlerinin azami imkânı nispetinde ileri gitmiĢlerdir.‖ (Cumhuriyet, 6 Haziran 1954).9 

BaĢbakan Menderes henüz Amerika‘dayken Yunanistan ve Yugoslavya tarafından müĢtereken yayınlanan 

bir tebliğde Türkiye‘nin de dâhil bulunduğu yeni bir üçlü askeri Balkan ittifakı kurulacağı ilan edilmiĢtir. 

Diğer taraftan Belgrad radyosu bir yayımında Yugoslavya Türkiye ve Yunanistan yeni Balkan ittifakının 

cümlesinden olmak üzere bir üçlü istiĢare meclisi kuracaklarını bildirmiĢtir. Ġttifak Temmuzda Belgrad‘ın üç 

devlet dıĢiĢleri bakanları konseyince resmen tesis edilecektir. ĠstiĢare meclisi eĢit sayıda Yunanlı Türk ve 

Yugoslav temsilcilerinden kurulacak ve toplantılarını münavebe ile üç baĢkentte yapacaktır (Cumhuriyet, 6 

Haziran 1954). 

BaĢbakan Adnan Menderes 6 Haziran günü Amerikan büyükelçisi ile beraber özel bir askeri uçakla Atina‘ya 

müteveccihen hareket etmiĢtir. BaĢbakan Adnan Menderes New York Havaalanında Washington 

Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin BirleĢmiĢ Milletlerdeki daimi delege Büyükelçi Selim Sarper New York 

                                                                                                                                                                                                     
Dulles Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu huzurunda Amerika’nın karşılıklı güvenlik programı gereğince yapacağı yardımla ilgili olarak irat ettiği 
nutkunda Türkiye’ye önemli bir kısım ayırmıştır. Dışişleri Bakanı Türkiye’nin Amerikan iktisadi yardımının en lüzumlu olduğu bir bölgede ve şartlar 
içinde bulunduğunu ve bu müttefik devletin askerî kuvvetini idame edebilmesi için bu yardımın zaruri bulunduğunu ve yerine sarf edileceğini 
söylemiş ve demiştir ki: “Türkiye’nin kıymeti harbiyesi müsellem ve hakikaten parlak evsafa malik 20 tümen askeri stratejik bir bölgede ayakta 
tutmaktadır.” (Bars, 1954: 26-27). 
9
 “Başbakan Adnan Menderes Washington’a yaptığı 4 günlük ziyaret sırasında iki esaslı kazanç sağlamıştır: 

1: B. Amerika hükümeti 1temmudan itibaren başlayacak yeni mali yıl zarfında bazı mülahazalarla Türkiye’ye temin edilen asgari yardım üzerinden 
kesintiler yapmayı kararlaştırmışken başvekilin ziyareti neticesinde bu karar değişmiş ve bilakis yardımın arttırılması lüzumuna kanaat getirilmiştir. 
2: Halen Türkiye hesabına sipariş olunmuş veya imal edilmekte bulunan takriben yarım milyar dolar kıymetinde askeri malzeme mevcuttur. Bunlar 
henüz Türkiye’ye teslim edilmemiştir. Ziyaret neticesinde Amerika Hükümeti bu teslimatı hızlandırmayı vadetmiştir. 
Bu itibarla yeni mali yıl zarfında Türkiye’ye 500 milyon dolar askeri malzeme şeklinde ve takriben 200 milyon dolar nakdi yardım olmak üzere 700 
milyon dolar temin edilmiş olacaktır. Başbakan Menderes’in Amerikan liderleri ile yaptığı müzakerelerde kendisine daha uzun bir müddet için 
Türkiye’nin silahlanma programının Amerika tarafından destekleneceği hususu da temin edilmiştir.  Diğer taraftan Türk idarecilerine sırf ekonomik 
gayeler için borç temini hususunda şimdiki halde ısrar etmemelerinin tavsiye olunduğu anlaşılmaktadır. Halen iktisadi yardım faslından Türkiye’ye 70 
milyon dolar ayrılmıştır. Devlet bütçesinin %76’sını müdafaaya hasretmiş bulunan Türkiye tabiat ile iktisadiyatının temellerini sağlamlaştırmak 
ihtimallerini araştırmaktadır. Amerikan idarecileri Türkiye’nin NATO ittifakının doğru cenahını koruduğunu ve bu vaziyetini idame ettirebilmesi için 
daha birkaç yıl dış yardıma ihtiyacı olacağını belirtmişlerdir. Amerikan makamları Türkiye’nin topyekûn milli istihsalinin şimdi kıymet itibar ile 13 
milyon 500 milyon Türk lirasına baliğ olduğunu veya son 5 yıl zarfında % 40 nispette artmış bulunduğunu ancak Türk iktisadiyatının NATO ittifakının 
tahmil ettiği mali yükü çekebilmesi için milli varidatın 18 veya 19 milyon liraya yükselmesi lazım geldiğini belirtmişlerdir.” (Cumhuriyet, 8 Haziran 
1954). 
 
 



 

  310
 

baĢkonsolosu ve Türk kolonisi tarafından uğurlanmıĢtır. Hareketinden evvel hava meydanında gazetecilere 

hitap eden Adnan Menderes Amerika‘yı ziyaretinden fevkalade memnun kaldığını belirttikten sonra uzun 

zaman evvel hazırlanmıĢ planlarını adım adım tatbik etmekle olan mütecavizler cephesi karĢısında hür 

milletlerin durumuna iĢaret etmiĢ bununla beraber ―Amerika‘nın bilhassa son aylarda tezahür ettiği şekilde 

siyasetini mükemmel bulunuyoruz‖ demiĢtir. Sözlerine devam eden Adnan Menderes son aylar zarfında 

Amerikan siyasetinin tecavüze muayyen bir noktada son vermek azim ve kararını belirtiğini ve tecavüz 

nereden gelirse gelsin ve hangi Ģekil altında vuku bulursa bulsun bunun durdurulacağını teyit eder mahiyette 

olduğunu söylemiĢtir. BaĢbakan Adnan Menderes Washington da yaptığı görüĢmelerin ehemmiyetini 

belirterek Türkiye ile Amerika arasında dünya ölçüsündeki münakaĢa bütün meselelerde görüĢ birliği 

olduğunu söylemiĢ ve devamında demiĢtir ki ―durumu hülasa etmek için şunu söyleyebilirim ki Türkiye‘ye 

büyük ölçüde bir askeri yardım bahsinde tam bir anlaşmaya varılmıştır. Diğer taraftan askeri programı 

desteklemekte malul iktisadi yardımla ilgili tedbirler bahsinde de faydalı ve yapıcı neticeler istihsal 

edilmiştir.‖ (Cumhuriyet, 7 Haziran 1954). 

Adnan Menderes‘in hareket ettiği gün New York gazeteleri Türk-Amerikan tebliğine ve BaĢbakan 

Menderes‘in beyanatına geniĢ yer vermiĢtir. Washington‘daki resmi kaynaklar BaĢbakan Menderes‘in 

Eisenhower hükümetinden gelecek 12 ay içinde Türkiye‘ye yapılacak askeri yardımın 200 milyon dolar 

tutarında olacağı hususunda teminat almakla Ģahsi bir zafer kazanacağında mutabıktır (Cumhuriyet, 7 

Haziran 1954). 

 

Türk Heyeti DönüĢ Yolunda 

BaĢbakan Adnan Menderes ve maiyeti erkânı 7 Haziran günü NATO Güney Doğu Avrupa Kesimi 

Kuvvetleri Komutanı Amiral Fechteler‘in özel uçağı ile Napoli‘den Atina‘ya gelmiĢtir. BaĢbakan Menderes 

hava meydanında Yunan BaĢbakanı MareĢal Papagos, Savunma Bakanı Kanellopulos, DıĢiĢleri Bakanı 

Stefanopulos, Yunan Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Lappas, Türkiye‘nin 

Atina Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray, ABD‘nin Atina Büyükelçisi Cavendis Cannon, Yugoslavya 

Büyükelçisi Rados Javanoviç tarafından askeri merasimle karĢılanmıĢtır. BaĢbakan Adnan Menderes hava 

meydanında basın mümessilleri ile çok samimi hasbihallerde bulunmuĢ ve muhtelif soruları 

cevaplandırdıktan sonra Yunan BaĢbakanı Papagos‘la birlikte otomobile binerek Grand Breatagne Oteline 

gitmiĢtir. BaĢbakan Adnan Menderes akĢam Yunan hükümeti tarafından hipodrom yakınında açık havada 

verilen bir ziyafette hazır bulunmuĢtur (Cumhuriyet, 8 Haziran 1954). 

BaĢbakan Adnan Menderes Atina‘daki ikinci gününde Ertesi gün Papagos ve Stefanopulos ile son siyasi 

hadiseler üzerinde resmi mahiyetle görüĢmeler yapmıĢtır. Papagos, Yugoslav CumhurbaĢkanı MareĢal Tito 

ile Atina‘da cereyan eden ve üç memleketi yakından ilgilendiren meseleler üzerinde Adnan Menderes‘e bilgi 

vermiĢtir. Menderes, öğlen de Yunan Kral ve Kraliçesi ile Tatoi Sarayı‘nda yemek yemiĢtir. Türk ve Yunan 

devlet adamları arasında gerçekleĢen görüĢmelerin sonunda gazetecilere hitap eden BaĢbakan Adnan 

Menderes Ģunları söylemiĢtir: ―Konuşmalarımızdan her zaman olduğu gibi memnunuz 24 saat gibi kısa bir 

müddet dahi olsa Atina‘da kalmaktan zevk duydum. İki memleket arasındaki münasebetler o kadar sıkıdır ki 

karşılıklı olarak buluşabilmek, konuşabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz. Bundan sonra da böyle 

fırsatları kaçırmayacağız. Yunan gazetecilerinden bir ricam var. Eğer Yunan milletine bütün hürmet ve 

muhabbetlerimi bildirirlerse pek memnun kalacağım.‖ Adnan Menderesten sonra Yunan DıĢiĢleri Bakanı 

Stepanopulos da gazetecilerin muhtelif suallerine cevaplar vermiĢ ve toplantımız tam bir anlayıĢ havası 

içinde cereyan etmiĢtir. Diğer taraftan Yunan DıĢiĢleri Bakanlığında görüĢmeler cereyan ederken, 

Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Nurettin Baransel de Yunan Genel Kurmay BaĢkanını, Kara Hava ve Deniz 

Kuvvetleri Kumandanlarını hususi surette ziyaret etmiĢtir (Bars, 1954: 61-62). 

ABD gezisinin son durağındaki temasları sona erdiren BaĢbakan Menderes 8 Haziran günü Ġstanbul‘a 

dönmüĢtür. BaĢbakan bayraklar ve defne dalları ile donanmıĢ olan YeĢilköy Havaalanında CumhurbaĢkanı 

Celal Bayar, Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan, devlet baĢkanı Mükerrem Sarol, DıĢiĢleri Bakanı 

Fuat Köprülü, Nafia Bakanı Kemal Zeytinoğlu, ĠĢletmeler Bakanı Fethi ÇelikbaĢ, milletvekilleri, Ġstanbul 

Valisi Ve Belediye Reis Vekili Prof. Gökay, askeri ve mülki erkân, Ģehir meclisi azaları, cumhuriyet savcısı, 

partiler temsilcileri, ruhani reisler ve patrik vekilleri tarafından ve askeri merasimle karĢılanmıĢtır. BaĢbakan 
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karĢılayıcıların ellerine sıkmıĢ, bu sırada kendisine birçok buket verilmiĢtir. Menderes bilahare meydan 

binasının Ģeref salonuna giderek cumhurbaĢkanına mülaki olmuĢtur. Müteakiben CumhurbaĢkanı Büyük 

Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan BaĢbakan Adnan Menderes halkın sevgi tezahürleri arasında Florya 

köĢküne gitmiĢlerdir. Menderes burada CumhurbaĢkanına Amerika seyahati etrafında uzun izahat vermiĢtir 

(Cumhuriyet, 9 Haziran 1954). 

BaĢbakan Adnan Menderes kendisinden beyanat isteyen gazetecilere Ģunları söylemiĢtir: ―Başta Amerika 

Birleşik Devletleri cumhurbaşkanı Eisenhower olmak üzere Dış İşleri Bakanı Yoster Dulles, Maliye Bakanı 

Humphrey, Milli Savunma Bakanı Charles Wilson, Harici Faaliyetler İdarecileri Hazold Stassen ve diğer 

devlet adamları ile ve pek çok kongre azaları ile yaptığım müteaddit temaslarda bütün bu mümtaz 

şahsiyetlerin memleketimiz hakkında büyük bir itimat, sevgi ve anlayış gösterdiklerini müşahede ettim. 

Amerikan matbuatı ile de vaki müteaddit temaslarımda Amerikan gazetelerinin de devlet adamlarının 

memleketimiz hakkında besledikleri hissiyata muvazi duygular beslediklerini memnuniyetle gördüm. Alınan 

neticeler ve bunların bütün Amerikan matbuatı tarafından hararetle desteklenmiş olması bu görüşmelerimi 

teyit etmektedir.‖ Türkiye‘nin dıĢ politikası hakkında Amerikan matbuatına muhtelif vesilelerle baĢbakan 

tarafından yapılan beyanat hakkında sorulan suallere de Adnan Menderes‘in cevabı Ģu olmuĢtur: ―Bu 

beyanatım bir defa tamamı ile hükümetimizin görüşünü ifade etmektedir. Ondan sonra da bunların şimdiye 

kadar birçok defalar yapmış olduğumuz açıklamalarla teyit edilmiş bütün memleketlerce malum bulunan 

politikalarımızın dost ve müttefik Amerikan matbuatına tekrar edilmiş bir ifadesinden ibaret olduğunu 

kaydetmek yerinde olur.‖ (Cumhuriyet, 9 Haziran 1954). 

BaĢbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Fatin RüĢtü Zorlu ise seyahat hakkında sorulara Ģöyle 

cevaplandırmıĢtır: ―Amerika‘da başbakanımızın yaptığı görüşmeler başarılı bir şekilde neticelenmiştir. 

Gerek Amerikan cumhurbaşkanından gerekse Amerikan milletinden çok sıcak ve samimi bir kabul gördük. 

Amerikan hükümetinin Türkiye hükümetine ve milletine olan büyük dostluğu bu ziyarette daima tebarüz etti. 

Bu görüş neticeler üzerinde daima müessir oldu. Amerikan matbuatı müzakerelere büyük bir alaka gösterdi. 

Basın toplantılarında sordukları suallerden, memleketimize karşı büyük bir sempati besledikleri ve alınan 

kararları tasvip ettikleri anlaşılıyordu.‖ Bundan sonra baĢbakan yardımcısı Amerika‘nın Hindiçiniye karĢı 

olan siyasetini destekleyip desteklemeyeceğimiz ve Amerika‘nın fiili müdahalesine iĢtirak edip 

etmeyeceğimiz hakkında soruya da Ģu cevabı vermiĢtir: ―Amerika‘nın komünizme karşı olan mücadele 

siyasetini tamamı ile kabul ve tasvip etmiş olduğumuz cüretle bu husustaki kararlarını da desteklememiz 

gayet tabidir. Mamafih şimdiki halde Amerika herhangi bir müdahale kararı vermiş değildir.‖ Devlet bakanı 

iktisadi yardımın tatbiki için memleketimize Amerikan heyetlerinin geleceği hakkındaki haberlerin doğru 

olmadığını esasen memleketimizdeki Amerikan iktisadi heyetini bu gibi iĢlerle daha meĢgul olduğunu 

beyanatına ilave etmiĢtir. BaĢbakan saat 11.00‘de uçakla Ankara‘ya gidecek ve Pakistan baĢbakanı onu 

karĢılayacaktır.  
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ÖZET  

Almanya ile Osmanlı Devleti arasında Sultan II. Abdülhamid Döneminde baĢlayan iliĢkiler Birinci Dünya 

SavaĢı yıllarında iki ülkenin de aynı safta yer almalarıyla tescillenmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti‘nin 

kurulmasından sonra bu ülke ile Dostluk (1924), Konsolosluk (1929) ve Ticaret AnlaĢmaları (1930) 

imzalamıĢtır. Bu arada Hitler iktidarından kaçan birçok Alman bilim adamı 1933 yılından itibaren 

Türkiye‘ye gelmiĢtir. Böylece özellikle eğitim, kültür ve sanat alanlarında bu bilim adamlarının etkileri 

Türkiye‘de görülmeye baĢlamıĢtır. 

Ġkinci Dünya SavaĢı yıllarında Almanya Türkiye ile yeniden iyi iliĢkiler kurmak için ünlü diplomat Franz 

von Papen‘i 18 Nisan 1939 tarihinde Ankara Büyükelçiliği‘ne atamıĢtır. Papen, Türkiye‘yi Almanya yanında 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘na sokmayı baĢaramamıĢtır. Ancak Türkiye-Almanya ikili görüĢmeleri sonunda 10 yıl 

geçerli olacak Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık AntlaĢması, 18 Haziran 1941‘de imzalanmıĢtır. Bu 

geliĢmeden sonra Almanya‘nın bütün isteklerine rağmen Türkiye savaĢa katılmamıĢtır. Üstelik 1944 yılında 

bu ülke ile olan siyasi ve ekonomik iliĢkilerini kesmiĢ ve bir süre sonra da Almanya ve Japonya‘ya savaĢ 

ilanı kararı almıĢtır.  

Ġkinci Dünya SavaĢından sonra, ABD, Fransa ve Ġngiltere tarafından iĢgal edilen ülkenin Batısında 

parlamenter sisteme dayanan bir Federal Cumhuriyet kurulurken ülkenin Sovyetler Birliği tarafından iĢgal 

edilen dörtte birlik kısmında ise Demokratik Alman Cumhuriyeti kurulmuĢtur. Türkiye ile Almanya Federal 

Cumhuriyeti arasındaki iliĢkiler gerçek manada Demokrat Parti Döneminde sağlanmıĢtır. Bu amaçla 

ġansölye Konrad Adenauer 1954 yılında ve CumhurbaĢkanı Theodor Heuss 1957 yılında Türkiye‘yi ziyaret 

etmiĢlerdir. Bu ziyaretlere BaĢbakan Adnan Menderes 1954 yılında, CumhurbaĢkanı Celal Bayar ise 1958 

yılında karĢılık vermiĢtir.  

Bu çalıĢmada ilk olarak Demokrat Parti Döneminde Türkiye‘nin Almanya Federal Cumhuriyet ile olan 

iliĢkileri ele alınacaktır. Daha sonra BaĢbakan Adnan Menderes‘in 1954 yılında yaptığı Federal Almanya 

ziyaretinin önemi üzerinde durulacaktır. ÇalıĢmada baĢta dönemin basını olmak üzere Türk arĢivleri, TBMM 

Zabıt Cerideleri, yerli ve yabancı diğer kaynaklardan yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Türkiye, Almanya Federal Cumhuriyeti, Adnan Menderes,1954. 
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ABSTRACT 

Between Germany and the Ottoman Empire Sultan II. The relations that started during the reign of 

Abdülhamid were documented by the fact that both countries were on the same side during the First World 

War. After the establishment of the Republic of Turkey, he signed Friendship (1924), Consulate (1929) and 

Trade Agreements (1930) with this country. Meanwhile, many German scientists fleeing from Hitler's power 

came to Turkey since 1933. Thus, the effects of these scientists, especially in the fields of education, culture 

and art, began to be seen in Turkey. 

During the Second World War, Germany appointed the famous diplomat Franz von Papen to the Ankara 

Embassy on April 18, 1939, in order to re-establish good relations with Turkey. Papen failed to bring Turkey 

into the Second World War on the side of Germany. However, the Turkish-German Friendship and Non-

Aggression Treaty, which will be valid for 10 years at the end of the Turkey-Germany bilateral negotiations, 

was signed on 18 June 1941. After this development, despite all the wishes of Germany, Turkey did not 

participate in the war. Moreover, in 1944, he cut off his political and economic relations with this country, 

and after a while, he decided to declare war on Germany and Japan. 

After the Second World War, a Federal Republic based on the parliamentary system was established in the 

West of the country occupied by the USA, France and England, while the German Democratic Republic was 

established in a quarter of the country occupied by the Soviet Union. The relations between Turkey and the 

Federal Republic of Germany were actually established during the Democratic Party Period. For this 

purpose, Chancellor Konrad Adenauer visited Turkey in 1954 and President Theodor Heuss in 1957. Prime 

Minister Adnan Menderes responded to these visits in 1954 and President Celal Bayar in 1958. 

In this study, firstly, Turkey's relations with the Federal Republic of Germany during the Democratic Party 

Period will be discussed. Then, the importance of Prime Minister Adnan Menderes' visit to Federal Germany 

in 1954 will be emphasized. In the study, especially the press of the period, Turkish archives, TBMM 

Minutes, other domestic and foreign sources will be used. 

Keywords: Democrat Party, Turkey, Germany Federal Republic, Adnan Menderes, 1954. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 



 

  315
 

Türkiye ve Almanya arasında geçmiĢten var olan dostluk bağları Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sona ermesi ve 

Avrupa‘da barıĢ rüzgârlarının esmesi üzerine yeniden hareketlenmiĢti. SavaĢ sona erdikten sonra Doğu ve 

Batı olmak üzere ikiye ayrılan ve toprakları baĢka devletler tarafından kontrol edilen Almanya ile olan 

iliĢkiler, Türkiye‘nin içinde yer aldığı Batı Blok‘u doğrultusunda geliĢti. Yani Türkiye için Almanya 

denilince Batı Almanya (Federal Almanya) akla gelmekte idi. Federal Almanya Devleti kurulmuĢ olduktan 

sonra, baĢkent Bonn‘da büyükelçilik açan devletlerden biri de Türkiye olmuĢtu. 

Almanya‘nın ve Alman ulusunun o yıllarda yeniden toparlanması için olağanüstü çaba sarf eden devlet 

adamlarından biri Batı Almanya BaĢbakanı Dr. Konrad Adenauer idi.1 Adenauer, Türkiye‘nin dostluğuna da 

önem veriyor ve ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesi adına fiili teĢebbüsün zamanı geldiğine inanıyordu. Bu nedenle 

18 Mart 1954 günü Ankara‘ya gelmiĢtir (AkĢam, 19 Mart 1954; Cumhuriyet, 19 Mart 1954; Vatan, 19 Mart 

1954; Zafer, 19 Mart 1954).  

Dr. Adenauer Havaalanındaki karĢılama töreninden sonra Çankaya‘da CumhurbaĢkanlığı özel defteri 

imzalamıĢtır. Buradan Anıtkabir‘e giderek Atatürk‘ün huzurunda saygı duruĢunda bulunmuĢtur. Öğleden 

sonra sırası ile BaĢbakan Adnan Menderes, DıĢiĢleri Bakanı Fuat Köprülü ve TBMM BaĢkanı Refik 

Koraltan‘ı makamlarında ziyaret etmiĢtir. Aynı gün akĢamı BaĢbakan Menderes tarafından Dr. Adenauer 

Ģerefine Ankara Palas‘ta bir ziyafet verilmiĢtir (AkĢam, 19 Mart 1954; Cumhuriyet, 19 Mart 1954; Vatan, 19 

Mart 1954; Zafer, 19 Mart 1954). 

19 Mart sabahı Alman ve Türk heyetleri arasındaki görüĢmeler BaĢbakanlıkta yapılan toplantılar sonunda iki 

dost ülkeyi ilgilendiren konular genel olarak gözden geçirilmiĢ ve iktisadi ve mali iliĢkiler ele alınmıĢtır 

(AkĢam, 20 Mart 1954; Cumhuriyet, 20 Mart 1954; Vatan, 20 Mart 1954; Zafer, 20 Mart 1954). Aynı gün 

içerisinde CumhurbaĢkanı Celal Bayar tarafından Konrad Adenauer Ģerefine Çankaya‘da bir öğle yemeği 

verilmiĢtir. AkĢam ise bu defa Alman Büyükelçiliğinde konuklar Ģerefine bir kabul resmi düzenlenmiĢtir 

(AkĢam, 20 Mart 1954; Cumhuriyet, 20 Mart 1954; Vatan, 20 Mart 1954; Zafer, 20 Mart 1954). 

BaĢbakan Adenauer 20 Mart günü Harp Okulunu ziyaret etmiĢtir. Ertesi gün ise iki ülke heyetleri arasındaki 

iktisadi ve siyasi görüĢmeler sona ermiĢ ve bu konuda bir resmî tebliğ yayımlanmıĢtır. Tebliğde belirtildiğine 

göre, ticari iliĢkilerin temini için Batı Almanya‘nın Türkiye‘den daha fazla ürün alması konusunda 

anlaĢmaya varıldı. Diğer taraftan iki memleket arasındaki kültürel iliĢkilerin özellikle yakında bir kültür 

antlaĢması imzalanması suretiyle geliĢtirilmesi hususunda hem fikir kalındı. Bu arada Dr. Konrad Adenauer, 

Türkiye BaĢbakanı Menderes ve DıĢiĢleri Bakanı Köprülü‘yü Bonn‘a davet etmiĢtir. Dr. Adenauer 

Ankara‘daki siyasi temaslarını tamamladıktan sonra özel bir uçakla Ġzmir‘e gitmiĢtir. Ege bölgesinde yaptığı 

gezilerden sonra Ġstanbul‘a gelen Dr. Adenauer 26 Mart günü Türkiye‘den ayrılmıĢtır (AkĢam, 22 Mart 

1954; Cumhuriyet, 22 Mart 1954; Vatan, 22 Mart 1954; Zafer, 22 Mart 1954). 

 

ADNAN MENDERES‟ĠN FEDERAL ALMANYA GEZĠSĠ 

Almanya BaĢbakanı Dr. Adenauer‘in daveti üzerine BaĢbakan Adnan Menderes de Almanya‘ya iade-i 

ziyarette bulunmak üzere 2 Ekim 1954 tarihinde Federal Almanya ziyaretine çıkmıĢtır. BaĢbakan Adnan 

Menderes beraberinde Hariciye vekili Fuad Köprülü ve resmi bir heyet ile basın mensupları olduğu halde bir 

uçakla 2 Ekim 1954 tarihinde YeĢilköy Havaalanından Almanya‘ya hareket etmiĢtir. BaĢbakanı uğurlamak 

üzere geniĢ bir program hazırlamıĢtır. Bu münasebetle BaĢbakanın sabah saat 08.15‘de Park Otel‘den 

ayrılarak YeĢilköy hava meydanına kadar takip edeceği Taksim Meydanı, Ġstiklal Caddesi, Atatürk Bulvarı, 

Fatih- Edirnekapı yolu bayraklarla ve yeĢil defne dallarıyla süslenmiĢtir. YeĢilköy hava meydanı 

güzergâhında muhtelif noktalara taklar kurulmuĢtur. Ayrıca YeĢilköy hava meydanın giriĢinde de büyük bir 

tak hazırlanmıĢ, bayrak ve yeĢil dallarla donatılmıĢtır.  Havaalanı giriĢinde üzerinde BaĢbakana ―Sayın 

BaĢvekilimiz yolunuz açık, seyahatiniz her zamanki gibi uğurlu olsun.‖ ibaresi görülen bir levha 

bulunuyordu. CumhurbaĢkanı Celal Bayar ile birlikte havaalanına gelen BaĢbakan Adnan Menderes burada 

baĢta Celâl Bayar olmak üzere BaĢbakan Yardımcısı Devlet Vekili Fatin RüĢtü Zorlu, Devlet Vekilleri Dr. 

M. Sarol ve Osman Kepenek, vekiller, Büyük Millet Meclisi ve Demokrat Parti Meclis Grubu reis vekilleri, 

                                                            
1
 Almanya Başbakanı Dr. Konrad Adenauer’in Başbakan Adnan Menderes’e gönderdiği 26 Mart 1954 tarihli iyi niyet mektubu için bkz., BCA, 

30.1.0.0/18.106.14. 
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mebuslar, generaller ve amiraller, vekâletler müsteĢarları ve ileri gelenleri, basın mümessilleri ve meydanda 

toplanmıĢ kalabalık bir halk kütlesi tarafından uğurlanmıĢ ve kendisine iyi yolculuklar dilenmiĢtir 

(Cumhuriyet, 3 Ekim 1954).2 

Adnan Menderes hareketinden önce kendisi ile görüĢen Alman D.P.A. ajansının muhabirine Ģunları 

söylemiĢtir: ―Türkiye ile Almanya arasında esasen mevcut samimi münasebetlerin bundan sonrada çok daha 

dostane bir şekilde inkişaf edeceğine katiyetle eminim.‖ BaĢbakan uçağa bineceği sırada da Ġstanbul 

radyosunda Ģunları söylemiĢtir: ―Memleketten ayrılırken bütün vatandaşlarıma en iyi hislerimi ve 

vicdanlarımı arz ederim. Bu seyahatin memleketimiz için hayırlı neticeler vermesini candan temenni 

ederim.‖ Adnan Menderes bundan sonra alkıĢlar arasında uçağa binmiĢ ve kendisine yapılan tezahürata elini 

sallayarak ve selam vermek suretiyle mukabele etmiĢtir (Cumhuriyet, 3 Ekim 1954).  

BaĢbakan Adnan Menderesin Batı Almanya‘ya yapmakta olduğu ziyaret piyasa çevrelerinde önemle takip 

edilmiĢtir. BaĢbakan dost memlekete yaptığı ziyaretle her iki memleket arasındaki mevcut ticari 

münasebetlerin daha ziyade inkiĢaf edeceği ve bu arada kredi iĢlerinin daha ziyade artacağı kuvvetle 

beklenmiĢtir. Almanya‘da yapılacak temaslarda kredi meselesi, borçların tasfiyesi, Almanya‘ya yapılacak 

ihracat ve ithalat gibi mevzular üzerinde durulacağı basına yansımıĢtır. Aslında Adenauer'in Ankara‘ya 

yapmıĢ olduğu ziyaret esnasında bu mevzular etrafında bir prensip anlaĢmasına varılmıĢtı. Piyasa 

çevrelerinde, Batı Almanya‘ya yapılacak müzakerelerde tam bir mutabakata varılacağı kanaati vardır 

(Cumhuriyet, 3 Ekim 1954).   

Türk basını gibi Alman basını da Türkiye BaĢbakanı ve Hariciye Vekilinin Almanya‘yı ziyaret programlarını 

neĢrederken bu ziyaretin öneminden söz etmiĢtir. BaĢbakan Adnan Menderesin Elazığ‘da söylediği nutukta 

Almanya hakkında sarf ettiği samimi sözler Alman siyasi mahfillerindi olumlu sonuçlar doğurmuĢtur. 

Türkiye BaĢbakanının çok geniĢ bir heyetle Almanya‘ya gelmesi de ayrıca Türkiye tarafından Batı 

Almanya‘ya ve Türk-Alman iliĢkilerine atfedilen ve Alman mahfillerinde de Türkiye ve iki memleket 

arasındaki münasebetlere aynı büyük değerin verildiğini belirtilmiĢtir (Cumhuriyet, 3 Ekim 1954).  

BaĢbakan Adnan Menderes ve refakatindeki zevat saat 13.30 Münich Riem hava meydanına gelmiĢler ve 

Bavyera BaĢbakanı Dr. Erhard, Federal Ziraat Vekili Luebke, Federal P.T.T. Vekili Balke, Hariciye Vekâleti 

DıĢ Ticaret Dairesi reisi büyükelçi Von Malizan, Protokol Umum Müdürü, Türkiye Büyükelçisi Suat Hayri 

Ürgüplü, sefaret erkânı dün Münih‘e gelmiĢ olan ekspresler heyetinin azaları, gazeteciler, tanınmıĢ 

gazeteciler tarafından çok samimi bir suretle karĢılanmıĢlardır (Cumhuriyet, 3 Ekim 1954). 

Münih Havaalanı Türk, Alman ve Bavyera bayraklarıyla donatılmıĢtı. Meydana dolduran büyük bir halk 

kütlesi Menderes‘i Ģiddetle alkıĢlamıĢtır. BaĢbakan Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Fuat Köprülü 

öğleden sonra Münih ziraat sergisini gezmiĢ ve serginin muhtelif panolarıyla yakından ilgilenmiĢlerdir. 

BaĢbakan Adnan Menderes ziraat sergisine geliĢ ve gidiĢlerinde cadde ve meydanlarda biriken halk 

topluluğu tarafından hararetle karĢılanmıĢtır (Cumhuriyet, 3 Ekim 1954). 

Bavyera BaĢbakanı Dr. Ehard aynı akĢam Almanya‘yı resmen ziyaret etmekte olan Adnan Menderes Ģerefine 

bir akĢam yemeği verilmiĢtir. Bu ziyarette Bavyera BaĢbakanı ―hoş geldiniz‖ demiĢ ve Ģunları da ilave 

etmiĢtir: ―Memleketlerimizi birbirine bağlayan ananevi dostluk rabıtalarının ziyaretinizle ayrı bir ehemmiyet 

kazandığını görüyoruz ve bu ziyaretin yalnız Almanya için değil bütün garp alemi için derin bir faktör 

sayılan Türk-Alman dostluk münasebetlerinin gelişmesinde müessir olacağına inanıyoruz. Yüksek huzurunuz 

Türkiye‘de uzun veya kısa dönem yaşamış olan ilim adamı, mimar, doktor vesaire gibi birçok 

vatandaşlarımızın Türkiye‘ye ait olan ve şükran hisleriyle dolu bulunan hatıralarını yeniden canlandırmıştır. 

                                                            
2
 Aynı uçakla hareket eden resmi heyet azaları ve gazeteciler grubu şu zevattan müteşekkildir: Hariciye Vekili Prof. Fuat köprülü, Başvekâlet 

Müsteşarı Ahmet Salih Korur, Hariciye Vekâleti Umumi Katibi Muharrem Nuri Birgi, Hariciye Vekaleti İktisadi İşbirliği Umumi Katibi Melih Esenbel, 
Maliye Vekaleti Müsteşarı Mehmet İzben, İktisat ve Ticaret Vekaleti Müsteşarı Münis Faik Ozansoy, Merkez Bankası Umum Müdürü Nail Gidel, 
Başvekalet Müsteşarı hususi kalem müdürü Muzaffer Ersü, Başvekalet Yaveri Hayreddin Sümer, Hariciye Vekaleti şube müdürlerinden Doğan 
Türkmen, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselans Dr. W. Haşa ve eşi, Almanya büyükelçiliği kültür ateşesi Von Malizan (BCA, 30.18.1.2/137.79.6; 
Cumhuriyet, 3 Ekim 1954). 
Gazeteciler grubu: Cihad Baban, Mümtaz Faik Fenik, Bahadır Dülger, Selim Ragıb Emeç, Burhan Belge, Ahmet Emin Yalman, Burhan Felek, Ethem 
İzzet Benice, Faruk Gürtünce, Haldun Simavi, Haldun Sel, M. Nermi, Şevket Bilgin, Nihat Kürşad, Mithat Perin, S. Bersan, Muammer Baykan, Şerif 
Arzık, Alâeddin Şeker ,Cemil Said Barlas, Adnan Atar, Mehmed Sürenkök (BCA, 30.18.1.2/137.79.7; Cumhuriyet, 3 Ekim 1954). 
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Bu vatandaşlardan bazıları aziz vatanınızın harikulade bir şekilde yenileşmesi bahsinde bizzat çalışmak 

saadetine ermişler ve böylece edindikleri ebedi iş birliğini buraya dönüşlerinde yaymışlardır. Ziyaretiniz 

sayesinde Federal Almanya Hükümeti ile Türkiye arasındaki dış ticaret münasebetlerinin daha fazla 

gelişmesi temennisine Bavyera‘nın bütün iktisat çevreleri kalpten iştirak etmektedirler.‖ Menderes ise cevabi 

konuĢmasında Ģunları demiĢtir: ―Bavyera‘nın mümtaz başvekili, ekselanslar, muhterem baylar dost 

Almanya‘ya gelmiş olmanın bahtiyarlığı içinde şahsım ve arkadaşlarım hakkında göstermiş olduğunuzu 

misafirperverliğe ve ifade buyurduğunuz samimi hislere bilhassa teşekkür etmek isterim. Ziyaretimizin 

Almanya‘nın en güzel parçalarından biri olan Bavyera‘dan başlaması bizim için müstesna bir zevk ve 

unutulmaz bir hatıra teşkil edecektir. Bugün burada gördüğüm kalkınma hamleleri ve çok değerli ziraat 

sergisi yaratıcı kabiliyetlerini yakından bildiğimiz ve hayranı olduğumuz Alman milletinin istikbalinin ne 

kadar aydınlık ve ümitlerle dolu olduğunun kuvvetli delilleridir. Büyük ve çok müterakki Alman vatanın bu 

parçası Türkiye için yabancı değildir. Nispeten çok sayıda talebimiz burada Alman ilim ve tekniğinden feyiz 

almaktadır. Bu evlatlarımızın daha kuvvetli bir Alman- Türk dostluk ve işbirliğinin müstakbel hadimleri 

olarak yetişeceklerine şüphe yoktur. Yakın istikbalde kültür bağlarımızın daha çok gelişeceği de şüphesizdir. 

İşaret buyurduğunuz gibi ekonomik işlerimizin daha büyük inkişaflara mazhar olması için her türlü sebep ve 

imkân fazlasıyla mevcuttur. Almanya‘nın da nice varsa Türkiye‘den sağlayacağı faydalar vardır. 

Memleketimizin henüz bakir sayılacak bir halde, gün geçmiyor, muhtelif yerlerde kıymetli maden 

damarlarının bulunduğunu öğreniyoruz. Rasyonel çalışmalarla bunlar işletildiği takdirde sanayi için değerli 

birer iptidal madde kaynağı elde edileceğine şüphe yoktur. Bu karşılıklı münasebetlerin yanı sıra ve en az 

onlar kadar ehemmiyetli, Alman ve Türk milletlerinin yukarıda da söylediğimiz gibi birbirine karşı öteden 

beri besledikleri dostluk hissi gelir. Büyük Atatürk nutuklarından birinde -Milletleri muahedelerinden çok 

hisleri bağlar- demişti. Bu itibarla, Almanya temasları sonunda varılacak neticeler ne olursa olsun, 

Menderes ve arkadaşları, Alman Milletine, Türklerin en samimi ve halis duygularını götürüyorlar.‖ 

(Cumhuriyet, 3 Ekim 1954). 

BaĢbakan Adnan Menderes ve beraberindekiler 3 Ekim sabahı eski Pinakotek müzesine giderek burada 

Münih Ģehrinin imarı hakkındaki sergiyi gezmiĢler, bundan sonrada Alman sanat, ilim, endüstri ve maden 

müzesini ziyaret etmiĢlerdir. BaĢbakan Adnan Menderes ve refakatindekiler öğleden sonra Nymphenburg 

ġatosuna, oradan da Bavyera BaĢbakanının Ģerefine çay ziyafeti verdiği av köĢküne giderken parkta birikmiĢ 

olan bir halk kalabalığı tarafından samimiyetle selamlanıp tezahüratla karĢılanmıĢtır.3 Aynı gün BaĢbakan 

Menderes ve refakatindekiler Offenbach‘ı (Güzel Helenn) piyesini operada seyrettikten sonra gece 

kendilerine tahsis olunan özel tren ile Batı Almanya baĢkenti Bonn‘a hareket etmiĢlerdir (Cumhuriyet, 4 

Ekim 1954). 

Menderes‘in Bonn‘a gelmesinden önce Federal Almanya Cumhuriyeti ġansölyesi Dr. Konrad Adenauer gece 

Londra‘dan buraya gelmiĢtir. Yine, Dünya Bankası ve Milletlerarası para fonu konferansına iĢtirak etmek 

için bir haftadır BirleĢik Amerika‘da bulunan Batı Almanya Ekonomi Bakanı Ludwid Erhard da buraya 

dönmüĢtür (Cumhuriyet, 4 Ekim 1954).  

Menderes 4 Ekim günü Bonn‘a varmıĢ ve orada Alman ġansölyesi Dr. Konrad Adenauer, Maliye ve Ġktisat 

Vekilleri, CumhurbaĢkanlığı MüsteĢarı, Hariciye Vekâleti erkânı tarafından karĢılanmıĢtır. Ġstasyon Türk ve 

                                                            
3
 Başbakan Adnan Menderes Münih’te bulunduğu son gün Alman gazetecilerini ve radyo temsilcilerini kabul ederek kendilerine şu beyanatta 

bulunmuştur: “Takdir olunacağı gibi Alman- Türk dostluğu çok eski ve samimidir. Geçen martta büyük devlet adamı Şansölye Dr. Adenauer’in 
memleketimize yaptığı ziyaret, bu dostluğun samimiyetinin yeniden inkişafında mühim bir merhale teşkil eder. Memleketimizin karşılıklı hürmet ve 
itimadına dayanan bu eski dostluğun yeni bir inkişaf safhasına girmesinde şansölye Dr. Adenauer’in mümtaz şahsiyetinin tesirinin ehemmiyetini 
teşekkürle tebarüz ettirmek yerinde olur. Filhakika kendilerinin geçen martta Türkiye’ye yaptığı ziyaretin intibaları Türk milletinin kalbinde unutulmaz 
bir hatıra olarak kalmıştır. Mühim olan diğer bir noktaya işaret etmek icap ederse, Türk-Alman dostluğunun yalnız memleketlerimiz için değil, 
dünyanın bu karışık ve tehlikeli devrinde sulhu korumaya azmetmiş olan milletler topluluğu için de büyük bir değer taşımakta olduğu hakikatidir. 
Böylece, yeni bir inkişafa mazhar olan Alman- Türk dostluğu, Hariciye Vekilimiz Prof. Fuat Köprülü ile yapmakta olduğumuz bu ziyaretin daha da 
kuvvetleneceğine eminiz. Bu ziyaretimizin üzerimizde bıraktığı ilk intibaa gelince tarihin nadir kaydettiği büyük tabirlere ve manevi sarsıntılara 
uğramış olan Almanya’nın harika denilecek şekilde her sahada bunları nasıl tamir ve telâki etmekte olduğunu hayranlıkla yerinde ve bir kere daha 
müşahede etmiş olmuştur. Hakikat şudur ki, Alman milletinin kültür sahasında, sanatın her şubesinde ve teknikteki yüksek seviyesinin, hulâsa muasır 
medeniyetinin mümtaz vasıflarına sahip olmasının kendisine mukadder kıldığı yapıcı, sulhu ve medeniyeti koruyucu büyük vazifesini ifaya amade bir 
kemale ermiş olduğundan şüphe yoktur. Büyük Alman milletinin bu vasıf ve meziyetlerine istikamet verilmesi hususunda ise muhterem Şansölye Dr. 
Adenauer’in hissesinin ehemmiyetini tarih elbette kaydedecektir. Bu itibarla teferruatını henüz öğrenmemiş olmakla beraber Londra’daki 
müzakerelerde mahiyeti itibariyle mühim bir adım teşkil edeceğini kuvvetle ümit ettiğimiz ilk anlaşmalara varılmış olmasını âti için cesaret verici 
telâkki ediyoruz.” (Cumhuriyet, 5 Ekim 1954). 
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Alman bayraklarıyla süslenmiĢti. BaĢbakan Menderesle Dr. Konrad Adenauer‘in buluĢmalarını ve el 

sıkıĢmaları çok samimi olmuĢ ve bu buluĢmanın tam Londra Konferansı‘nın müspet neticeleriyle bitmesinin 

ertesi gününe rastlaması her iki tarafça da hayır telâkki edilmiĢtir. Ġstasyon meydanında toplanmıĢ bulunan 

halk Menderes‘i çok samimi suretle alkıĢlamıĢ, BaĢbakan Adnan Menderes de el sallayarak mukabelede 

bulunmuĢtur (Cumhuriyet, 5 Ekim 1954). 

BaĢbakan Dr. Konrad Adenauer Türk heyeti ile birlikte Ģehirden uzakta bulunan Petersburg oteline kadar 

gitmiĢtir. Yollarda yer yer toplanmıĢ olan halk, BaĢbakan Menderes ve heyet azalarını samimi suretle 

selamlamıĢlardır. BaĢbakan Menderes bu arada Reisicumhur hususi defterini imzalamak üzere 

CumhurbaĢkanlığı KöĢküne, oradan BaĢvekâlet binasına ve Meclis Reisinin ikametgâhına giderken gene 

yollarda yer yer halkın tezahürüne Ģahit olmuĢtur. Öğleden sonra ziyaretler Türk Büyükelçiliğinde iade 

edilmiĢtir. GörüĢmeler Türk-Alman dostluğunun bugünkü çok ileri safhasında, bariz vasfını teĢkil eden 

büyük samimiyet içinde cereyan etmeye baĢlamıĢtır (Cumhuriyet, 5 Ekim 1954).  

4 Ekim akĢamı BaĢbakan Dr. Konrad Adenauer tarafından BaĢbakan Menderes Ģerefine bir yemek vermiĢtir. 

Yemekte Almanya BaĢbakanı misafirlerini selamlamıĢ ve demiĢtir ki: ―Geçen yıllar içinde Türkiye‘deki iç ve 

dış kalkınma hareketlerini ve eserlerini hayranlıkla takip ettik. Zatı devletinizin isabetli idaresi altında 

hükümetiniz modern Türkiye‘nin kurucusu Büyük Atatürk‘ün eserlerini devam ettirmiştir. Türkiye şimal 

Atlantik paktı içinde kuvvetli bir rükün olmak ve Türkiye-Pakistan anlaşması ile Balkan birliğinin mühim bir 

uzvu bulunmak hayatiyetiyle hür dünyanın, kendisinin tehdit edilen tehlikeye karşı kurduğu müdafaa 

kalesinin kuvvetli bir burcunu teşkil etmektedir. Zamanımızın muazzam gelişmeleri arasında Türkiye sözü, 

kahraman bir milletin paha biçilmez ahlâkî isteklerine ve kendi benliği ile beraber dostluğunu kabul ettiği 

milletlerin de benliğini korumak ve idame ettirmek azmine alem olmuştur. Zatı devletinizin ve hükümetinizin 

gütmekte olduğunuz dış siyaset, kelimenin müspet manası ile dinamiktir. Bugün tehdit edilen bir dünya 

içinde Türkiye‘nin bir kuvvet ve emniyet amili satılmakta olmasını, zatı devletlerimizin takip ettiği başarılı 

iktisadi kalkınma hareketlerine medyun olmak icap eder. Her iki memleketin milli ekonomisi birbirini 

tamamlayıcı bir karakter taşımakta olduğundan iktisadi münasebetlerimizde daima yekdiğerine yaklaşan bir 

inkişafın mevcudiyetini memnunlukla tespit etmekteyim. Memleketlerimizin arasında an‘anevi bir mahiyet 

taşıyan karşılıklı kültür münasebetlerinin gittikçe daha kuvvetli bir hale gelmekte olduğunu memnuniyetle 

müşahede ediyoruz. Alman yüksek mektepleri ile araştırma enstitülerinde yetişmekte olan gene Türk ilim 

adamlarının adedi gittikçe artmaktadır. Bu yüzden iftihar duyuyoruz ve bu vakıada gelecek Türk nesillerinin 

Alman kültürü ile uğraşacağı garantisini görüyoruz. Buna mukabil Alman gençliğinde de memleketinizi 

görmek ve onun çalışkan halkını tanımak arzusu gittikçe artmakta olduğundan dostluk münasebetlerimizin 

istikbalini teminat altında görmekteyim. Malumunuz olacağı üzere Anadolu daima Alman ilmi 

araştırmalarına seçkin bir saha olmuştur. Bu gün dahi Alman arkeologları kazılarına devam edebilmekte ve 

Alman teknik grupları ile ilimsever seyyahları, misafirperverliği ile meşhur memleketinizde hüsnü kabul 

görmektedir. Kendilerine gayet müsait bir çalışma sahası lütfetmekte olduğunuz ilmi müşavirlerimizle 

üniversite profesörlerimizin çalışmaları memleketinizin zengin tabiat kaynaklarının başarı ile işletilmesinde 

kanaatimce tesirsiz kalmayacaktır. Almanya‘da geçireceğiniz günlerin, zatı devletleriniz ve bütün aziz 

misafirlerimize yurdumuzu ve halkımızı tanıtmak için müsait fırsatlar vereceğini ümit ederim. Burada 

halkımız tarafından sonsuz bir cereyan halinde gösterilmekte olan bir sempatinin sizlerle, Alman halkının 

hürmet, kader beraberliği ve sevgi duygularını ifade edeceğinde şüphe yoktur.‖ (Cumhuriyet, 5 Ekim 1954). 

BaĢbakan Menderes‘in cevabı Ģöyle olmuĢtur: ―Kararlaştırıldığı günden beri tahakkukunu en büyük bir 

sabırsızlıkla beklediğim dost Almaya Federal Cumhuriyetine ziyaretimi yapabilmiş olmaktan duyduğum çok 

büyük bahtiyarlığı her şeyden evvel ifade etmek isterim. Her halde zatı devletlerinin de nazarı dikkatini celp 

etmiştir. Bugün test ettiğimiz ve çok kısa kısa olması mutat olan ziyaretler esasında bile mevzularımıza 

derhal girmiş olduk. Çünkü bu temaslarımız bir başlangıç değil, bir devamdı. Geçen Mart‘ta memleketimize 

yaptığınız ve bütün Türklerin kalbinde silinmez bir hatıra bırakan ziyaretiniz sırasında ancak şahsi 

temasların temin edebildiği canlı ve samimi fikir müdavelelerimizi yapmış, gerek dünya durumu ve gerek her 

sahada inkişafı yalnız iki memleketimiz için değil, bütün sulhsever ve hüsnüniyet sahibi milletler için faydalı 

ve lüzumlu bulunan Türk-Alman işbirliğinin daima daha fasl olması için neler yapmak lazım geldiği 

hususunda şayanı şükran bir mutabakata varmıştık. Söyleyelim ki, hadislerin yarattığı zaruretler altında 

zaman zaman gölgelenmiş olması bir tarafa, bu münasebetler daima dostane devam etmiştir. Bilhassa 
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Birinci Dünya Harbindeki silah arkadaşlığımız bu resmi dostluğu her iki milletin kalbine indirdi. O harbin, 

tahammül olunmaz derecede ağır şartlar ihtiva eden, mübadelelerinden ilk olarak kurtulan Türkiye, 

sonraları, Almanya‘nın kurtuluş hamlelerini adım adım candan alkışlayarak takip etti. Onları ne kadar içten 

benimseyerek takip ettikse, Avrupa medeniyetinin en ileri bir temsilcisi olan, Alman milletinin istilacı bir 

diktatör rejime sürüklenmesini de o kadar üzüntü ile karşıladık. Tarih sahifelerinde felaketle bitmiş bin bir 

mümemesi olan bu istilacı istilâcı rejim de, işi gitgide azıtarak, nihayet mukadder akıbetine çarptı. O zaman 

sembolik olarak ve hiç şüphesiz istemeye istemeye bizimde harp ilan ettiğimiz Almanya‘nın, Türk milleti 

şimdi yeniden birleşmesi, kuvvetlenmesi ve medeni camianın içinde kendine has mevkiini almasını temenni 

ediyor. Geçen mart ayında memleketimizi ziyaret etmiş ve pekiyi itibarlar bırakmış Şansölye Dr. Konrad 

Adenauer, bu zamanın büyük vasfına lâyık müstesna devlet adamlarından biridir. Harp faciasından ne 

yapacağını şaşırmış bir halde çıkan Alman milletini tutmayı yeisten ve ümitsizlikten kurtarmayı bilmiştir. 

Medeni, çalışkan, disiplinli Alman milleti de, akıllara hayret veren bir gayretle, baştan aşağı harabeye 

dönen memleketi bugün bir mamureye çevirmede muvaffak olmuş bulunuyor. Almanyasız bir Avrupa 

müdafaası sözü ne kadar doğru ise, Almanyasız bir Avrupa iktisadi düzenin kurulamayacağı da aynı 

derecede doğru bir hakikattir. Türkiye‘nin içine atılmış olduğu büyük sanayileşme hamlesinde, Alman 

yardımına elbette ki ihtiyaç olacaktı…‖ (Cumhuriyet, 5 Ekim 1954). 

Almanya‘da bulunan Türk heyeti 5 Ekim günü Alman ağır sanayinin merkezi konumundaki tesisleri 

gezmeye baĢlamıĢtır. Bu amaçla Rhur‘a gitmiĢ, orada Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen ve Essen endüstri 

merkezlerinde Krupp ve Demag firmalarını gezmiĢlerdir. Daha sonra Vestfalya‘yı da gezen Menderes, 

Alman-Türk iktisadi münasebetleri ve iĢbirliği üzerinde durmuĢtur. AkĢam Düsseldorf‘de R. Vestfalya 

BaĢbakanı tarafından verilen ziyafete katılan BaĢbakan Menderes gece Bonn‘a dönmüĢtür (Cumhuriyet, 6 

Ekim 1954).  

6 Ekim günü BaĢbakan Adnan Menderes ve BaĢbakan Dr. Konrad Adenauer‘in katılımı ile iki ülke heyetleri 

arasında görüĢmeler baĢlamıĢtır. Öğle dinlenmesinde Alman CumhurbaĢkanı T. Heuss tarafından bir yemek 

verilmiĢtir. Bu yemekte Heuss tarafından iki ülke arasındaki bağların önemi belirtilmiĢ ve tarihten örnekler 

verilmiĢtir. AkĢama kadar devam eden bu görüĢmelerde yorulan taraflar akĢam Türk büyükelçiliğinde 

verilen davete katılmıĢtır. Bu arada Londra Radyosu‘nda verilen habere göre Türkiye‘nin Batı Almanya‘nın 

NATO‘ya üyeliğini desteklediğine dair haber sunulduğu dikkat çekmiĢtir (Cumhuriyet, 7 Ekim 1954). 

Türkiye ve Almanya arasında 16 ġubat 1954 tarihinde imzalanan ticaret ve ödeme antlaĢmasının 31 Temmuz 

1955 tarihine kadar uzatıldığı Bonn günlerinde Türk ve Alman heyetleri ayrı ayrı toplanarak elde edilen 

sonuçları değerlendirmiĢtir. Daha sonra ortak bir toplantı yapan ülke heyetleri iki saat görüĢme yapmıĢtır. 7 

Ekim gününün akĢamında ise Türk-Alman Dostluk Cemiyeti tarafından BaĢbakan Menderes Ģerefine bir 

kabul resmi yapılmıĢtır (Cumhuriyet, 8 Ekim 1954). 

8 Ekim gününde Türk-Alman heyetleri arasındaki görüĢmeler sona ermiĢtir. Her iki ülke baĢbakanı 

tarafından yapılan ortak basın açıklamasında iktisadi münasebetlerin durumu hakkında gelinen nokta 

açıklanmıĢtır (Cumhuriyet, 9 Ekim 1954).4 Ertesi gün yayınlanan tebliğ ile geniĢ bir açıklama yapılmıĢtır. 

Böylece Almanya gezisini ve temaslarını tamamlayan BaĢbakan Adnan Menderes Türkiye‘ye dönmüĢtür 

(Cumhuriyet, 10 Ekim 1954). 

 

 

 

 

                                                            
4
 “Görüşmeler neticesinde ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kuvvetlendirici ve garanti altına alıcı bir takım kararlar alınmıştır. Örnek 

vermek gerekirse ilk etapta her iki ülke de hem askeri hem de siyasi bakımdan özgür dünyaya katılma konusunda aynı fikirde olduklarında 
anlaşmışlardır ki bununla kastedilen komünizm tehlikesine karşı Avrupa’da bir birlik oluşturma düşüncesidir. Bunu takiben Ankara’da bu ay içinde 
mal hacmi konusunda önem taşıyan ticari bir anlaşma yapılmasına karar verilmiştir. 1954 yılının Mayıs ayında yapılan anlaşmanın hızlandırılmasına 
dolayısıyla Türkiye’nin yatırım amaçlı Almanya’dan talep etmiş olduğu 130.000.000 dolarlık yatırım kredisinin yürürlüğe girmesi tartışılmış ve 
Almanya tarafından şartlı olarak kabul edilmiştir. Bu şart ise Türkiye’de yapılacak tüm yatırımları her adımda incelemek ve en az 7 sene boyunca bu 
yatırımların yapılacağının Alman hükümetine bildirilmesidir.” (Irmak, 2009: 97). 
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Özet 

Ermeni milliyetçileri Gürcülere yönelik kıĢkırtıcı faaliyetlerde bulunmaya devam ediyorlar. Bu Ermeni 

kökenli kiĢilerin amacı, Gürcüleri her yerde kasıtlı olarak yerinden etmektir. Örnek olarak Ermeni asıllı 

siyaset bilimci Andranik Migranyan'dan bahsedebiliriz. A. Migranyan, konuĢmalarından birinde Gürcülere 

karĢı Ģu kadar aĢağılayıcı bir tavır sergiledi: ―Gürcistan'a, bu yaratıklara baskı uygulayın.‖ A. Migranya'nın 

bu görüĢünden, Gürcülere ―yaratıklar‖ dediği ve onlara yönelik baskıların artması için kıĢkırtıcı çağrılar 

yaptığı açıktır.  

Ermeni milliyetçilerinin Gürcülere karĢı sinsi niyetlerinin yanı sıra Ermenistan'ın Gürcü nüfusa karĢı iĢlediği 

zulümlerin tüm Gürcü aydınları tarafından bilindiğine dikkat edilmelidir. Bu bağlamda Gürcü yazar Sergi 

Sajay'ın Ermenistan'ın saldırganlık politikasına iliĢkin ifadesi Ģu Ģekilde ifade edilebilir: ―Bagramyan taburu 

9 ġubat 1993'te kuruldu. Bu tabur Gürcü nüfusuna acımasızca çok acımasızca davrandı. 27 Eylül 1993'te 

masum kadınları ve çocukları kendi evlerinde vurdular.‖ 

Ermeni faĢistleri Gürcüleri kendi çıkarları doğrultusunda sürekli istismar ettiler. Buradaki asıl amaç, 

Gürcülerin memleketi olan bölgeyi ele geçirmekti. Gürcü yazar S. Sajay'ın ifadesine göre, Sohum turizm 

merkezi yakınlarında yaĢayan Ksenia Tskvitay isimli yaĢlı bir kadının evini koruyan bir grup Ermeni'nin, 

orada yemek yiyip içtikten sonra evin sahibini ve komĢularını - Zurab Kemularianı, Darejan Turkianı ve Otar 

Gegechkorini, Volodya Kalandianı ve ailesi, Lado Benidze ve ailesini, Beridze ailesini, Shardena Kalandia 

ve ailesini, Patsatsiya kardeĢlerini öldürdüğü biliniyor. 

Ünlü Gürcü tarihçi Bondo Arveladze'nin Ermenistan'ın hain niyetlerine iliĢkin bulgularına göre, Ermeni 

hükümetinin Bagramyanların eylemlerini takdir etmemesi ve ―Gürcü-Ermeni kardeĢliği‖ hakkında 

konuĢması ikiyüzlülüktür. Ermeni milliyetçilerinin kendilerini sürekli olarak Gürcülere ―kardeĢ‖ olarak 

adlandıran aslında kıĢkırtıcı nitelikte faaliyetlerde bulundukları belirtilmelidir. Ermeni asıllı siyaset bilimci 

A. Migranya'nın Gürcü halkına yönelik çağrısı, Ermenistan'ın bir baĢka provokatif faaliyetidir. 

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Ermenistan, Bagramyan taburu, Migranyan, Ermeni saldırganlığı, Ermeni 

barbarlığı 
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Abstract 

Armenian nationalists continue to engage in provocative activities against Georgians. The intention of those 

people of Armenian descent is to purposefully suppress Georgians everywhere. As an example in this regard, 

the Armenian-born political scientist Andranik Migranyan can be cited. In one of his speeches, A. 

Migranyan voiced such an insulting opinion against Georgians: ―Put pressure on these creatures, Georgia.‖ It 

is clear from such an opinion of A. Migranyan that he calls Georgians ―creatures‖ and makes a provocative 

call to increase the pressure against them. 

It should be noted that the insidious intention of the Armenian nationalists against the Georgians, as well as 

the atrocities committed by Armenia against the Georgian population in history, are known to all Georgian 

intellectuals. From this point of view, it is possible to mention the opinion expressed by the Georgian writer 

Sergi Sajay on the policy of aggression of Armenia: ―The Bagramyan battalion was established on February 

9, 1993. That battalion treated the Georgian population extremely cruelly and mercilessly. On September 27, 

1993, they shot innocent women and children in their homes.‖ 

Armenian fascists constantly abused Georgians for their own interests. The main goal here was to capture the 

territories and native homes of Georgians. According to the words of the Georgian writer S.Sajay, it is 

known to us that a group of Armenians guarding the house of an elderly woman named Ksenia Tskvitay, 

who lives near the tourist center of Sukhumi, after eating and drinking there, killed the owner of that house 

and her neighbors - Zurab Kemularian, Darejan Turkia, and Otar Gegechkori, Volodya Kalandia and his 

family, Lado Benidze and his family, Beridze family, Shardena Kalandia and his family, Patsatsiya brothers 

were shot. 

According to the opinion of the famous Georgian historian Bondo Arveladze about the insidious intentions 

of Armenia, it is hypocritical for the Armenian government not to appreciate the deeds of the Bagramians 

and to talk about ―Georgian-Armenian brotherhood‖. It should be noted that the Armenian nationalists have 

been constantly portraying themselves as ―brothers‖ to the Georgians, and in fact engaged in provocative 

activities. The call of the Armenian-born political scientist A. Migranyan against the Georgian people is the 

next provocative activity of Armenia. 

Keywords: Georgia, Armenia, Baghramyan Battalion, Migranyan, Armenian aggression, Armenian 

barbarism 
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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti, Batının hasta adam olarak adlandırdığı gerek siyasal gerekse ekonomik alanda halk 

nezdinde tam manasıyla hegemonya kuramamıĢ bir imparatorluk kalıntıları ile Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından bir inĢa projesinin baĢlangıcı olarak kurulmuĢtur. Atatürk‘ün oluĢturmak istediği yeni devlette 

padiĢah devleti fikri hâkim olmamıĢ, zümre ya da sınıftan ziyade halkın devleti fikri benimsenmiĢtir. Genel 

anlamda Atatürk‘ün benimsediği ve benimsetmek istediği devlet düĢüncesi Osmanlı‘dan tamamen kopuk, 

hatta ilke ve hedefleri ile onun karĢısında yer almaktaydı. 1923 modern Türkiye‘nin kuruluĢuna baktığımızda 

karĢımıza Osmanlı mirasından gücünü alan padiĢahlık sistemi çıkar ki böyle bir siyasal ve yönetim 

anlayıĢıyla ―devlet‖ kavramı örtüĢmemektedir. Atatürk KurtuluĢ savaĢından sonra modern devleti 

oluĢturmak için Osmanlı devletinin tamamıyla yıkılması maksadıyla daha modern bir devlet kurmak 

istemiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti tarihsel kökenlerine bakıldığında kurulduğu tarihten itibaren uluslararası 

konjonktürün de etkisi neticesinde çok partili yaĢama geçmek için iki kez teĢebbüste bulunulduğu 

görülmektedir. 1924‘te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuĢ, fakat kısa sürede siyasi konjonktürün 

etkisiyle irticai faaliyetlerle karĢı karĢıya kalındığı için 1925 yılında kapatılmıĢtır Akabinde beĢ yıl sonra çok 

partili yaĢama geçiĢ bir kez daha denenmiĢ, Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuĢsa da siyasal hayatta yer 

edinemeden kapatılmıĢtır. Bu çalıĢmada Erken Cumhuriyet döneminin yani 1923-1938 yılları arasındaki 

sürecin temel yapı taĢları üzerinde durulmuĢtur. Günümüz Türkiye‘si için önem ihtiva eden bu dönem gerek 

Halkevlerinin ortaya çıkması gerekse çok partili sürece geçiĢ denemeleri açısından dikkate değer bir dönem 

olarak kabul edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halkevleri, Modern Devlet 
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ABSTRACT 

The Republic of Turkey was established by Mustafa Kemal Atatürk as the beginning of a construction 

project with the remains of an empire that the West called the sick man, which could not fully establish 

hegemony in the eyes of the people, both in the political and economic field. In the new state that Atatürk 

wanted to create, the idea of a sultan's state did not dominate, and the idea of the state of the people was 

adopted rather than a group or class. In general, the state thought that Atatürk adopted and wanted to adopt 

was completely disconnected from the Ottoman Empire and even opposed it with its principles and goals. 

When we look at the establishment of modern Turkey in 1923, we see the sultanate system, which draws its 

strength from the Ottoman legacy, and such a political and administrative understanding and the concept of 

"state" do not overlap. After the War of Independence, Atatürk wanted to establish a more modern state with 

the aim of completely destroying the Ottoman state in order to create the modern state. Looking at the 

historical roots of the Republic of Turkey, it is seen that there have been two attempts to move to a multi-

party system as a result of the influence of the international conjuncture since its establishment. The 

Progressive Republican Party was founded in 1924, but it was closed in 1925 due to the effect of the political 

conjuncture and reactionary activities in a short time. Subsequently, five years later, the transition to multi-

party life was tried once again, and although the Free Republican Party was established, it was closed before 

it could gain a place in political life. In this study, the basic building blocks of the Early Republican period, 

that is, the period between 1923 and 1938, are emphasized. This period, which is important for today's 

Turkey, has been accepted as a remarkable period in terms of both the emergence of Community Centers and 

the transition to the multi-party process. 

Keywords: Republic, Community Centers, Modern State 
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Türkiye Cumhuriyeti, Batının hasta adam olarak adlandırıldığı gerek siyasal gerekse ekonomik alanda halk 

nezdinde tam manasıyla hegemonya kuramamıĢ bir imparatorluk kalıntıları ile Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından bir inĢa projesinin baĢlangıcı olarak kurulmuĢtur. 

Atatürk‘ün oluĢturmak istediği yeni devlette padiĢah devleti fikri hâkim olmamıĢ, zümre ya da sınıftan 

ziyade halkın devleti fikri benimsenmiĢtir. Genel anlamda Atatürk‘ün benimsediği ve benimsetmek istediği 

devlet düĢüncesi Osmanlı‘dan tamamen kopuk, hatta ilke ve hedefleri ile onun karĢısında yer almaktaydı 

(Heper, 2014: 267). Cumhuriyetin ilanı 1908‘de baĢlayan burjuva devrim sürecinin en üst seviyeye ulaĢmıĢ 

noktasıdır. MeĢrutiyet yönetimi ve TBMM‘nin Ankara da toplanması ile Osmanlı‘dan kopuĢ süreci yani 

―ikili iktidar‖ dönemi sona ermiĢtir. Cumhuriyetin ilanı ayrıca adım adım Milli mücadele ile inĢa edilen yeni 

devletin ve yeni yönetim kadrosunun kurumsallaĢması sürecinin tamamlanmasıdır.  Yeni iktidar yapısının 

temel taĢları ticaret burjuvazisi, yeni tipte aydın-bürokrat kesim ve büyük toprak sahipleriydi. Her ne kadar 

özellikle Osmanlı‘nın 19. yy‘da yarı-sömürge devleti Ģekline bürünmesi, kapitalistleĢme sürecinin çarpık 

biçimde geliĢim göstermesine sebebiyet vermiĢse de 20.yy‘da doğru çoğunluğu gayrimüslim olan ticaret 

burjuvası ve özellikle toprakta özel  mülkiyetin oluĢmasıyla toprak sahipleri sınıfı ortaya çıkmıĢtır. Tüm bu 

durumlar dağılmayı engelleyememiĢ Türkçülük düĢüncesi de ideolojik temele eklenmiĢtir. Bu düĢünceler 

ıĢığında Ġttihat ve Terakki milli burjuva yaratma peĢine düĢmüĢtür. Akabinde erken cumhuriyet dönemindeki 

Kemalistler  bu politikayı devam ettirmiĢlerdir  (ġener, 2015: 191).  

Özellikle 20.yüzyılın baĢı itibariyle Osmanlı imparatorluğunun giriĢmiĢ olduğu savaĢlar ve bu savaĢ 

neticelerinin aleyhte olması imparatorluğu ekonomik olarak zayıf bir konuma sokmuĢtur. Her giriĢilen savaĢ 

önce iç kaynaklarla finanse edilmeye çalıĢılmıĢ, yetiĢmediği yerde borçlanma yoluna gidilmiĢtir. Ayrıca 

ekonomik kötü gidiĢata ek yaĢanan göçler iĢsizlik sorununu devasa boyutlara ulaĢtırmıĢtır. Ülke içinde var 

olan kaynakların tamamına yakını toplumsal kurumlar arasında dönem anlamında değerlendirildiğinde en 

öncelikli olarak görülen orduya aktarılmıĢtır. Fakat giriĢilen savaĢlardaki baĢarısızlık orduya ayrılan 

kaynaklarında tükenmesi sonucuyla neticelenmiĢtir (CoĢkun, 2003:32; Akandere, 2003:146). 

 

ERKEN CUMHURĠYET DÖNEMĠ TEMEL YAPI TAġLARI  

Önemli ölçüde sıkıntılı bir ortamda baĢlayan KurtuluĢ SavaĢı dört yıl sürmüĢ, tüm iktisadi kaynaklar bu 

savaĢ için seferber edilmiĢtir. Hâlihazırda var olan kaynakların kullanılması Cumhuriyetin ilanından sonrası 

için sorun teĢkil etmiĢtir ki bu durumun neticesinde cumhuriyetin ilk yıllarında katı bir iktisat politikası 

gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Devlet bir ülkenin var olabilmesi için gerekli ekonomik imkânlara özellikle 

yeni var olduğu dönemde sahip olacak güçte değildi. Sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği Ģekilde temel 

anlamda yapılması gereken okul, hastane, yol ve ekonomik bağımsızlık için inĢa edilmesi gereken fabrikalar 

kurmak devletin temel hedefleri arasında yer almalıydı ki devletin dönem itibariyle böyle bir gücü de yoktu 

(Özçelik ve Tuncer, 2007:254; Baytal, 2007: 546). 

1923 modern Türkiye‘nin kuruluĢuna baktığımızda karĢımıza Osmanlı mirasından gücünü alan padiĢahlık 

sistemi çıkar ki böyle bir siyasal ve yönetim anlayıĢıyla ―devlet‖ kavramı örtüĢmemektedir. Atatürk KurtuluĢ 

savaĢından sonra modern devleti oluĢturmak için Osmanlı devletinin tamamıyla yıkılması maksadıyla daha 

modern bir devlet kurmak istemiĢtir. Yeni kurulacak devletin geçmiĢin gölgesinden sıyrılmıĢ, onun 

eksikliklerini bünyesinde barındırmayan, dünya sistemine entegre olmuĢ bir devlet görünümde olacağı 

veyahut olması gerekliliği üzerinde özellikle durulmuĢtur. Atatürk‘e göre Osmanlı bir ―saltanat-ı Ģahsiye‖ dir 

ki bu Osmanlı‘nın patrimonyal bir devlet yapısını bile ihtiva etmediğini kanıtlar niteliktedir (Heper, 

2014:250,251). 

Osmanlı‘da ekonomik yaĢam tarımsal üretim üzerine kurulmuĢtur. Öncelikle iç tüketim sağlanmaya 

çalıĢılmıĢ, sanayi daha çok küçük atölyelerde kol gücü ile etkinlik alanı bulmuĢtur. Tarımsal faaliyetler 

modern tekniklerle değil ilkel yöntemler ile yürütülme yoluna gidilmiĢtir. Kullanılan yöntemler Osmanlı‘nın 

son dönemlerin de dahi değiĢiklik göstermemiĢtir. Üretim birimi bağlamında değerlendirildiğinde aile 

iĢletmelerinin varlığından söz edilebilir. Yani ailelerin ekebileceği oranda toprağın iĢlenmesi üzerine kurulu 

bir ekonomik sistem mevcuttur. Topraksız köylüler büyük toprak sahiplerinin topraklarında çalıĢmaktaydılar 

(Pamuk,2007:141). Yani Osmanlı‘dan devralınan ekonomik yaĢam mirası yarı sömürge bir toplum yapısının 
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üzerime kuruluydu. Çünkü imparatorluk dıĢ borçları olan, Düyun-u Umumiye sisteminin kurulduğu, 

imtiyazların ve kapitülasyonların gün geçtikçe arttığı yani ekonomik bağımsızlığı olmayan, askeri alanda da 

emperyalist sistemin denetimine girmiĢ bir Ģekilde varlığını ve etkinliğini sürdürmeye çalıĢıyordu (Boratav, 

2008:19-20). 

Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkede üretim hala Osmanlı‘dan kalma araç-gereçler ve tekniklerle 

yapılıyordu. Tarımda yani üretimin temelinde ağır saban en ilkel teknik olarak kullanılıyordu. Yapay gübre 

kullanılmak bir tarafa çoğu üretici nezdinde bilinmiyordu. Bu duruma ek olarak ürün rotasyonu kavramını ve 

tekniğini toprağı ekip biçen köylü ki asıl bilmesi gereken kesim, bilmiyordu. Demiryolları yaygınlaĢtıkça 

yavaĢ yavaĢ yeni üretim araç ve gereçleri kullanılmaya baĢlandı (Tezel, 2015:119). 

Tarımsal üretim cumhuriyetin ilanının akabinde özellikle kuruluĢun ilk yılları olan 1924-1929 yılları 

arasında artmıĢtır. Ekilebilir alanlar devlet destekli krediler sayesinde geniĢletilmiĢtir. KentleĢme süreci bu 

dönemde iyiden iyiye artmıĢtır. Özellikle TeĢvik-i Sanayi Kanunu (1927) ve Gümrük Kanunu (1929) gibi 

düzenlemelerle özel giriĢimciler sanayileĢme faaliyetlerinin öncüsü olmaları için teĢvik edilmiĢtir. Fakat 

1929 Dünya ekonomik bunalımı neticesinde devlet bu destekleyici ve teĢvik edici tavrından vazgeçmiĢ, 

sanayileĢme hamlelerinde ön plana geçmek zorunda kalmıĢtır. Yani 1930 yılından sonra devlet sanayileĢme 

hamlelerinde öncü olmuĢtur. Sanayi yatırımları dönemsel olarak ekonomik ve sosyal kalkınmanın 

tamamlayıcısı olarak görülerek çağdaĢlaĢma projesi niteliğinde kabul görmüĢtür (Pamuk, 2007: 142). 

Yeni kurulan fabrikalar, erken cumhuriyet döneminde, sadece ekonomik değil mekânsal ve sosyal alanlarda 

da etkili olmuĢ, yeni yerleĢim alanları oluĢturulmuĢtur. Özellikle kurulan fabrikalara yakın inĢa edilen 

konutlara hastane, kültür ve spor alanları da eklenmiĢ, yeni kent modelleri üretilmek hedeflenilmiĢtir. Yani 

kısacası erken cumhuriyet dönemini cumhuriyet ilanından 1929 bunalımına değin geçen süre zarfında özel 

giriĢimcilerin desteklendiği dönem ve 1929 bunalımı ve 2. Dünya SavaĢının baĢlamasına kadar geçen devlet 

merkezli sanayileĢmenin ön plana çıktığı dönem olarak kategorize edilebilir (Asiliskender,2009:154,155) 

Erken cumhuriyet dönemine siyasi ve toplumsal alanın belirleyicisi konumunda olan ordu açısından 

bakıldığında, Atatürk‘ün cumhuriyeti ilan etmeden evvel gerek toplumsal gerekse askeri manada 

Osmanlı‘dan keskin hatlarla bir kopuĢ üzerinde durduğu açık bir biçimde görülmektedir. Fakat her ne kadar 

ayrıĢma noktaları daha cumhuriyetin ilanından itibaren belirlenmiĢ olsa da ülkenin Osmanlı kültürüyle var 

olmuĢ bir orduya sahip olduğunu açıktır. Erken Cumhuriyet döneminde kurumsallaĢmıĢ yapıların arasında en 

önde gelen kuĢkusuz ordu olmuĢtur. Toplumsal değiĢim süresinde geçmiĢteki deneyimler bir sonraki döneme 

de negatif veya pozitif Ģekilde devredilmektedir. Bu devredilen mirasların en önemlisi ordudur. Özellikle 

toplumsal yapının sosyo kültürel açıdan pretoryen bir anlayıĢla yoğrulmuĢ olması Osmanlı coğrafyasında var 

olmuĢ yeni Türkiye Cumhuriyeti için ordunun önem kazanmasında önemli bir rol oynamıĢtır.  Toplumsal 

yaĢamdaki ayrıcalıklı konumu ile ordu gün geçtikçe hem siyasal hem de sosyal hayattaki yerini 

sağlamlaĢtırmıĢ ve bulunduğu noktada kalmak için bir süre sonra çaba sarf etmeye baĢlamıĢtır (Tan, 2008: 

94-95). 

Ordu, ulus devletin inĢasında büyük bir rol oynamıĢ, bu nedenden ötürü de devletin en önemli unsuru olarak 

kabul görmüĢtür. Ordu kurucu ideolojinin tamamlayıcısı olarak, yalnızca dıĢta değil, içteki direnen ya da 

direnme ihtimali olan güçlere karĢı mücadele verme konusunda da öncü bir rol üstlenmiĢtir (Demirel, 2014: 

40). Çünkü yeni devlet tarihsel anlamda köklü bir imparatorluğun siyasal yapısından koparak farklı bir 

yapıya geçerken siyasal ve toplumsal kültür gerek üretim gerekse tüketim anlamında eski sistemin temelleri 

üzerine kurulmak durumunda kalmıĢtır. Siyasal aktörler, bu kültürel altı yapı neticesinde askeri ve bürokratik 

merkezli olmuĢtur (Narlı, 2000:108). 

Gerek askeri gerekse toplumsal mücadeleler neticesinde kurulmuĢ olan Türkiye Cumhuriyeti, özellikle 

vermiĢ olduğu asker mücadelenin sonucu olarak bu sistemin diğer alanlara nazaran ön planda olduğu bir 

toplum altyapısı ile yola çıkmıĢtır. Asker kimliğini sanki mirasmıĢçasına koruma ve kollama isteği askerin 

siyasal ve sosyal hayatta fazla yer almasına sebebiyet vermiĢ ve bu durum veyahut konum 1960 yılında 

baĢlayan darbeler çağı için itici güç kaynağı olmuĢtur. 

Ordu modernleĢmenin ilk ortaya çıktığı kurumdur. Ordu kurucu ideolojinin siyasal sistem içerisine 

yerleĢmesinde ve Cumhuriyetin ilanında, etkin bir rol izlemiĢtir (Ġnsel ve Bayramoğlu, 2004: 32). Bu etkin 
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rol Türklere has olan ―ordu-millet‖ anlayıĢının bir yansımasıdır. Devlet ve asker kavramları kurucu 

ideolojinin askeri kanadının tanımlanması anlamında da iç içe geçmiĢtir (Tek,2006:6).  

Türkiye Cumhuriyeti tarihsel kökenlerine bakıldığında kurulduğu tarihten itibaren uluslararası konjonktürün 

de etkisi neticesinde çok partili yaĢama geçmek için iki kez teĢebbüste bulunulduğu görülmektedir. 1924‘te 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuĢ, fakat kısa sürede siyasi konjonktürün etkisiyle irticai 

faaliyetlerle karĢı karĢıya kalındığı için 1925 yılında kapatılmıĢtır Akabinde beĢ yıl sonra çok partili yaĢama 

geçiĢ bir kez daha denenmiĢ, Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuĢsa da siyasal hayatta yer edinemeden 

kapatılmıĢtır (Uyar, 1999:116-118).  

Erken cumhuriyet döneminin ilk evresinde yani 1923-1929 yılları arasında Türkiye‘nin ekonomik 

durumunun genel göstergelerine bakıldığında geliĢtirilmesi gereken bir ekonominin varlığından söz 

edilebilir. Dönem, siyasal sistem-ekonomi bağlantısında değerlendirildiğinde Atatürk‘ün temel düĢüncesi 

olan siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması gerekliliği fikri karĢımıza çıkmaktadır. 

Fakat ekonomik durum bağlamında değerlendirildiğinde devletin temelinin çok zayıf olması ciddi bir 

dezavantaj teĢkil etmiĢ, sanayinin ülkede yok denecek kadar az olması ki bunda giriĢimci zihniyetinin 

olmamasının da payı büyüktü, devleti zora sokmuĢtur (Ertura, 2004:6).  

Devletin yeni oluĢum sürecinde yeni KurtuluĢ SavaĢından çıkması, ekonomik anlamda zor durumda olması 

biçiminde sirayet etmiĢse de bu durum 17 ġubat 1923 tarihinde Ġzmir Ġktisat Kongresi toplanması ile farklı 

bir boyut kazanmıĢtır. Buradaki ana amaç ekonomide liberal bir sisteme geçilmek istenmesidir ki bu 

doğrultuda Misak-ı Ġktisadi kararları alınmıĢtır (Karpat, 2015: 156-157). 

Erken cumhuriyet döneminde devletin temel ekonomi politikası ithal ikamesine dayalı sanayileĢmeyken, 

dönemin 1929 ekonomik bunalımına kadar olan sürecinde ekonomik olarak iki farklı uygulama içerisine 

girilmiĢtir. Dönemin ilk evresinde özel birikim maksadıyla hukuksal, iktisadi ve toplumsal bir çevre 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢ, ikinci evre olan 1929‘dan sonra, özellikle sanayi alanında devlet kapitalizmi ön 

planda tutulmuĢtur. Yani ithal ikameci politika 1930‘larda temeli oluĢturulmaya çalıĢılan sanayileĢme 

politikaları ve uygulamaları ile desteklenmiĢtir (Koçtürk ve Gölalan, 2010:53; Takım, 2012:158). 

Devlet, kurulduğundan itibaren hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik bir var olma savaĢı verdiği için 

özellikle 1923-1933 yılları arasında ekonomiye Misak-ı Ġktisadi kararları doğrultusunda müdahil olmamıĢtır. 

Devlet olanakları ölçüsünde daha liberal bir politika izleme tercihinde bulunmuĢtur. Özel sektörün iĢin 

içerisine girmesi adına TeĢvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıĢ ve Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 

tamamlayıcı olarak kurulmuĢtur. Fakat tüm bu kolaylıklara rağmen özel sektör öngörülebilen oranda etkili 

olamamıĢtır. Genel olarak üretim ve tüketim anlamında analiz edildiğinde tarımla uğraĢan, askeri özellikleri 

ön planda tutulan bir toplum olarak tarih sahnesindeki yeni yerini alan ülke ekonomideki geniĢ alanı 

kapitülasyonlarında etkisiyle yabancılara ve azınlıklara bırakmıĢtır. Tüm bu nedenler doğrultusunda özel 

sermaye hedeflediği noktaya ulaĢamamıĢtır. 1929 bunalımı tüm uygulanabilecek ekonomi politikalarını 

olumsuz yönde etkilemiĢtir. Devlet her ne kadar liberal bir ekonomi söylemiyle yola çıkmıĢ olsa da ilerleme 

süreci bu hedef doğrultusunda olamamıĢtır. Devlet aksine daha mücadeleci bir anlayıĢ ile ekonomik hayat 

içerisindeki yerini almıĢtır (Karpat, 2008: 188; Tezel, 2015:153). 

Tüm dünyada olduğu gibi 1933-1950 yılları arasında devletçi bir ekonomi politika uygulanma yolu tercihine 

gidilmiĢtir. Devlet II. Dünya SavaĢı'na değin "Kalkınma Planları" doğrultusunda ve bu planların temelinde 

birçok yatırım hamlesinde bulunmuĢtur (Ahmad, 2010: 159; Steinhaus, 2002;133). 

Türk Devrimi, kamunun isteklerini ön planda tutan, yapılan devrimlerin halk nezdinde içselleĢtirilmesi 

gerekliliğini ve sorumluluğunu üzerinde hisseden aslında çağın gereklerine uygun modern bir yurttaĢ bilinci 

yaratma idealiyle bütünleĢerek yapılmıĢtır.  Atatürk devrimleri ile çağdaĢlaĢmanın önündeki engellerle 

mücadele edilme yolunda gidilmiĢtir. Siyasal ekonomik, toplumsal yapı üzerindeki geleneksel kalıplara karĢı 

savaĢılması ön planda tutulmuĢtur (Kili, 1983:116). Bu doğrultuda da Halkevleri, halk nezdinde sosyal ve 

kültürel geliĢmeleri yaygınlaĢtırmak maksadıyla kurulmuĢtur. Temel anlamda halkçılık ideolojisinin yüzünü 

gösterdiği halkevleri sosyal-kültürel anlamda da yol gösterici olma misyonunu benimsemiĢtir. Amaç halkın 

eğitilmesi yani kurucu ideoloji doğrultusunda çağdaĢlaĢmaktı. Eğitimde yapılan değiĢiklikler ve bunların 
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halka arzında halkevleri aracı bir kurum olma yolunda ciddi adımlar atılma maksadıyla oluĢturulmuĢtur 

(Toksoy, 2007:7). 

Halkevleri 1932 yılında açılmaya baĢlanmıĢ, CHP tarafından kendi örgütlenmesinin içinde yer almıĢ ve kısa 

sürede yaygınlaĢmıĢtır. Halkevleri eskiden kopuĢun desteklenmesi kurucu ideoloji ve Cumhuriyetçiliğin halk 

nezdinde benimsenmesi adına lokomotif görevi görmüĢtür. Sanatta ve bilimde çağdaĢ uyarlık düzeyine 

ulaĢmak temel amaçlar arasında yer almıĢtır.  

19 ġubat 1932 tarihinde resmen kurulan Halkevleri, aynı yılın sonu itibariyle sayısını 34‘e çıkarmıĢtır.  1932-

1950 yılları arasında yani kapanana değin toplam 478 Halkevi, 4322 Halkodası kurulmuĢtur (ġener, 2015: 

261). Halkevleri tarihsel bağlamda bakıldığında yeni bir proje olmaktan öteye Türk ocakları benzeri yapılar 

olarak karĢımıza çıkmaktadır.  Her iki oluĢumun iĢlevlerine ve faaliyetlerine bakıldığında ortak amaçlarının 

olduğu görülmektedir. Bu durum da bazı kesimlerin halk evlerini Türk ocaklarının devamı olarak görmesine 

neden olmuĢtur (Özdemir ve AktaĢ, 2011: 236,237).  

Halkevleri artık milli mücadelenin cephede değil ilim ortamında süreceğinin göstergesi olmuĢtur. Faaliyette 

bulunduğu kısa zaman zarfına rağmen toplumsal bütünleĢme ön planda tutularak büyük iĢler 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Çeçen, 1990;11). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak bakıldığında Cumhuriyetin kurulması akabinde oluĢan yeni siyasal düzene alıĢılma sürecini 

anlatan bu çalıĢmada 1923-1938 yılları arasını kapsayan dönem günümüz Türkiye Cumhuriyetinin kuruluĢ 

dönemini ve geçilen evreleri görmek açısından önem arz etmektedir. Özellikle dıĢ politika, çok partili 

döneme geçiĢ denemeleri ve halkevlerinin ortaya çıkması bu dönemin önemli yapı taĢları arasında yer 

almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar eskiden kopuk, farklı bir yönetim anlayıĢı ile yönetilmek 

istense de imparatorluktan kopuĢ çok kolay olmamıĢ ve halk ordu-millet anlayıĢını sürdürmüĢtür. Halkın 

faydalanması ve geliĢim ve değiĢim üzerinde fayda sağlaması açısından halkevleri açılmıĢ; fakat tarihsel 

süreç içerisinde bunlarda kapatılmıĢtır.  

1939-1945 yılları arasını kapsayan, tüm dünyanın topyekun sıkıntı içerisine düĢtüğü sıfır toplamlı bir oyun 

olarak II. Dünya SavaĢı patlak vermiĢtir. Türkiye, Ġkinci Dünya SavaĢına doğrudan müdahil olmadığı halde 

savaĢın ekonomik ve siyasal sıkıntılarından etkilenmiĢtir. Bu durum da halk nezdinde hoĢnutsuzluklara yol 

açmıĢtır. Böyle bir hoĢnutsuz ortamın sonrasında da "Milli ġeflik‖ veya tek parti ideolojisine karĢı ciddi bir 

muhalefet oluĢmuĢtur. SavaĢı demokrasi cephesinin kazanması tüm dünyada demokratikleĢme eğiliminin 

içerisine girilmesi Türkiye‘yi etkilemiĢ, tüm dünyada bu alt metin doğrultusunda tek parti ideolojileri 

sorgulanır hale geldiğinden dolayı, iktidar devletin uluslararası iliĢkilerini kuvvetlendirmek adına çok partili 

yaĢama geçmek için çaba sarf etmiĢtir (Weisband 2000: 32). Artık gerçek anlamda  çok partili döneme 

geçiĢin ayak sesleri ikinci dünya savaĢı ile birlikte kendini iyiden iyiye hissettirmeye baĢlamıĢtır.  
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Abstract 

Today's undeniable reality is that the role of social networks in disseminating information to wide audiences 

in the globalized world is irreplaceable. Considering that they are also presented in different forms: written, 

oral-audio, audio-visual, etc. It is not difficult to agree that these forms also provide each member of the 

society, because it chooses one of the forms of presentation I mentioned above according to the real 

conditions; receives information both in time and according to the real situation. 

Let's not forget to point out the time factor here as the reason why print media is lagging behind. In any case, 

websites and portals, newspaper and magazine media significantly leave behind with their copies, and this is 

the case everywhere in the world. 

The 21st century is the era of electronic communication, a lot of information is available with one click. Data 

includes videos, ads, etc. is spreading through social networks. Social media, specially Facebook, Whatsapp, 

Twitter, Tik-Tok, Telegram, etc. impact to the media in all the world. The difficulty of preventing the 

information from social networks with the status of "fake news" is that they are numerous, continuous and 

fast. 

By the way, the term "fake news" has been actively used in America since 2019. 

Keeping all these in mind of the main media structures can reduce the flow of ―fake news‖ if they report 

informations objectively, impartially and immediately from the scene of the incident. All these factors make 

them a reliable news source. 

Social networks spread different information besides the news intended for the media. Among them are 

advertising, privacy, military, etc. which must be approached competently. Due to being dilettantism while 

disseminating information, anyone can unknowingly violate the border from privacy of persons life to state 

secrets. It also includes information about public people, professional issues, and unethical relationships. 

Almost all members of society, regardless of age, are quite open to the news they receive from social media 

and the internet. Unfortunately, they do not even notice that sometimes these are propaganda and 

disinformation fake news. 

One of the reports conducted in 2019 shows that people between the ages of 8 and 11 spend their time  an 

average of 13.5 hours a week, and  between the ages of 12 and 15 spend their time an average of 20.5 hours 

on social networks. As can be seen, children and teenagers who are apparently active social media users 

represent the largest groups of Internet users, in most cases they also do not know how to protect their 

personal information on the Internet, as well as do not pay attention to what they share on social media. 

In the article, we aim to show that fake news affecting social life is nothing more than manipulation, and to 

talk about some of the reasons for their spread. 

Keywords: fake news, social networks, information, social media 
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Xülasə 

Günümüzün  danılmaz reallığı qloballaĢan dünyada məlumatların geniĢ auditoriyalara yayılmasında sosial 

Ģəbəkələrin rolunun əvəzsiz olmasıdır. Nəzərə alsaq ki, bunlar həm də müxtəlif formalarda təqdim olunur: 

yazılı, Ģifahi-səsli, səsli-görüntülü və s. RazılaĢmamaq çətindir ki, bu formalar da cəmiyyətin hər bir üzvünü 

təmin edir, ona görə ki real Ģəraitə uyğun yuxarıda qeyd etdiyim təqdimat formalarından birini seçir; həm 

vaxtında məlumat alır, həm real vəziyyətinə uyğun. 

Bu yerdə vaxt amilini çap mediasının bir qədər geridə qalması səbəbi kimi göstərməyi də unutmayaq. Hər 

halda saytlar, portallar qəzet, jurnal mediasını surətləri ilə əhəmiyətli dərəcədə geridə qoyur və bu dünyanın 

hər yerində belədir. 

XXI əsr  elektron ünsiyyət dövrüdür, bir kliklə bir çox məlumat əldə edilir. Məlumatlar video, reklam və s. 

Ģəkildə sosial Ģəbəkələr vasitəsilə yayılmaqdadır. Sosial medianın, xüsusən Facebook, Whatsapp, Twitter, 

Tik-Tok, Telegram və s. platformalarının dünyanın hər yerində mediaya təsiri göz önündədir. Sosial 

Ģəbəkələrdən gələn informasiyaların ―saxta xəbər‖ statuslu olanlarının qarĢısını almaq çətinliyi onların çox, 

fasiləsiz və surətli olmasıdır.  

Yeri gəlmiĢkən ―saxta xəbər‖ termini 2019-cu ildən baĢlayaraq Amerikada aktiv iĢlənməyə baĢlamıĢdır.  

Bütün bunları diqqətdə saxlamaqla əsas media strukturları ―saxta xəbər‖ axınını azaltmağa o halda nail ola 

bilir ki, məlumatları hadisə baĢ verən yerdən, obyektiv, tərəfsiz və dərhal çatdırır. Bütün bu saydıqlarımız 

onların etibarlı xəbər yayımçısı – mənbə olmasını təmin edir.  

Sosial Ģəbəkələr media təyinatında olan xəbərlərdən baĢqa fərqli informasiyaları da yayır. Bunların arasında 

reklam, Ģəxsi toxunulmazlıq, hərbi və b. vardır ki, bunlara mütləq yanaĢma səriĢtəsi olmalıdır. Ġnformasiyanı 

yayarkən diletant olma səbəbindən Ģəxsin həyatına aid məxfilikdən tutmuĢ dövlət sirrinədək olan hüdudu 

bilmədən pozmaq olar. Buraya ictimai insan, professional peĢə məsələləri, qeyri-etik münasibətlər haqqında 

informasiyalar da daxildir. Cəmiyyət üzvlərinin yaĢ fərqi olmadan, demək olar ki, hamısı sosial media və 

internetdən aldığı xəbərlərə çox açıq olur. Hətta bəzən bunların təbliğat, dezinformasiya, saxta xəbər 

olmasını belə, təəssüf ki, fərq etmirlər. 

2019-cu ildə aparılan hesabatların birində göstərilir ki, 8-11 yaĢ arası insanlar həftədə orta hesabla 13.5 saat, 

12-15 yaĢ arası olanlar orta hesabla 20.5 saat vaxtlarını sosial Ģəbəkələrdə keçirir. Göründüyü kimi aktiv 

sosial media istifadəçiləri olan uĢaqlar və yeniyetmələr ən böyük internet istifadəçi qruplarını təmsil etsələr 

də, əksər hallarda onlar da internetdə öz Ģəxsi məlumatlarını necə qoruyacaqlarını bilmir, eləcə də sosial 

mediada paylaĢımlarına diqqət etmirlər. 

Cəmiyyət həyatına təsir edən saxta xəbərlərin manipulyasiyadan baĢqa bir Ģey olmadığını, onların yayılma 

səbəblərinin bəziləri haqqında danıĢmağı məqalədə qarĢımıza məqsəd qoymuĢuq. 

Açar sözlər: saxta xəbər, sosial Ģəbəkələr, informasiya, sosial media 
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GĠRĠġ 

Günümüzün danılmaz reallığı qloballaĢan dünyada məlumatların geniĢ auditoriyalara yayılmasında sosial 

Ģəbəkələrin rolunun əvəzsiz olmasıdır. Nəzərə alsaq ki, bunlar həm də müxtəlif formalarda təqdim olunur: 

yazılı, Ģifahi-səsli, səsli-görüntülü və s. RazılaĢmamaq çətindir ki, bu formalar da cəmiyyətin hər bir üzvünü 

təmin edir, ona görə ki real Ģəraitə uyğun yuxarıda qeyd etdiyim təqdimat formalarından birini seçir; həm 

vaxtında məlumat alır, həm real vəziyyətinə uyğun. 

Bu yerdə vaxt amilini çap mediasının bir qədər geridə qalması səbəbi kimi göstərməyi də unutmayaq. Hər 

halda saytlar, portallar qəzet, jurnal mediasını surətləri ilə əhəmiyətli dərəcədə geridə qoyur və bu dünyanın 

hər yerində belədir. 

XXI əsr  elektron ünsiyyət dövrüdür, bir kliklə bir çox məlumat əldə edilir. Məlumatlar video, reklam və s. 

Ģəkildə sosial Ģəbəkələr vasitəsilə yayılmaqdadır. Sosial medianın, xüsusən Facebook, Whatsapp, Twitter, 

Tik-Tok, Telegram və s. platformalarının dünyanın hər yerində mediaya təsiri göz önündədir. Saxta 

xəbərlərin bəzi nümunələri maraq və ya sadəcə əyləncə cəhdi kimi görünsə də, bir çox saxta xəbərlər ziyanlı, 

zərərli və hətta təhlükəli ola bilər. Sosial Ģəbəkələrdən gələn informasiyaların ―saxta xəbər‖ statuslu 

olanlarının qarĢısını almaq çətinliyi onların çox, fasiləsiz və surətli olmasıdır. Saxta xəbərlər diqqəti cəlb 

etmək, yönətmək, aldatmaq və ya nüfuza xələl gətirmək üçün yaradılan qeyri-dəqiq, bəzən sensasiyalı 

xəbərlərdir. BaĢqalarına təsir etmək məqsədi ilə yayılan və ―real xəbər‖ kimi görünən yalan məlumatlar çox 

vaxt müəyyən bir ―missiya‖ daĢıyır. Mümkün olan ən çox sayda insana çatmaq üçün bu cür xəbərlərin 

müəllifləri paylaĢma və bəyənməni təĢviq etmək məqsədli olduqlarından bəzən heç bir mənbəyə 

əsaslanmırlar.  

Yeri gəlmiĢkən ―saxta xəbər‖ termini 2019-cu ildən baĢlayaraq Amerikada aktiv iĢlənməyə baĢlamıĢ sonralar 

internetdəki hər cür Ģayiə və yalan xəbərlərə də aid edilmiĢdir.  Az sonra bəzən ictimai müzakirələrdə media 

da yer alan əsassız xəbərləri tənqidçilər tez-tez saxta xəbərlər adı ilə təqdim etmiĢlər ki, bu media və 

jurnalistlərin nüfuzuna xələl gətirmiĢdir. 

Saxta xəbərləri məzmun müxtəlifliyi, fərqləndirsə də, aĢağıdakı təxmini növlərlə xarakterizə etmək olar:  

ġayiələrdən qaynaqlanan saxta xəbərlər – Buraya satirik ―zarafat mesajları‖ (məsələn, ―gündəlik 

mətbuatda‖ olanlar) və sırf Ģayiələr (məsələn, görkəmli Ģəxslər, xəstəliklər, müharibə və s. haqqında) 

daxildir. Maraqlıdır ki, belə xəbərlərdən təsirlənən çox narahat olan kifayət qədər yüksək saylı auditotiya var.  

Son böyük pandemiya olan COVID-19 bütün dünyada yayıldıqca onunla bağlı xəbərlər insanlarda dəhĢətli 

qorxuya səbəb olmuĢdu. Koronavirus pandemiyasının ən qızğın vaxtlarında potensial ölüm virusunun 

qarĢısını almaq məqsədilə insanlar peyvənd və müalicə olunmağın yollarını tapmaq üçün ciddi-cəhtlə 

çalıĢırdılar. Ġzolyasiya Ģəraiti saxta xəbələrin sosial medianı zəbt etməsi üçün bir az daha əlveriĢli mühit 

yaratmıĢdı. Ġnsanlar xəstəlikdən necə qoruna bləcəklərini öyrənmək üçün Google-da axtarıĢa müraciət 

edirdilər. Ġnternetdə yoxlanılması, təkzib edilməsi mümkün olmayacaq qədər çox dezinformasiya yayırdılar. 

Məsələn, kokainin virusa qarĢı təsirli bir əks tədbir olduğuna dair ―mif‖ yaymıĢdılar. Çox sayda izləyicisi 

olan Twitter hesablarından ―kokain koronavirusu öldürür‖ baĢlığı ilə xəbər yazaraq saxta Ģəkillərlə tvitlər 

yerləĢdirmiĢ və minlərlə retweet edilməsi ilə saxta xəbərləri tirajlamıĢlar.  

190.000-dən çox izləyicisi olan nigeriyalı musiqi və əyləncə proqramçısı Bizzle Osikoya Twitter-də 

təsdiqlənmiĢ hesabından ən məĢhur təhlükəli dezinformasiyalardan sayılan belə bir xəbər paylaĢmıĢdır (ġəkil 

1.). Məzmunu təxminən belədir ki, ―kokoin koronavirusu öldürür‖. 6.000 bəyənmə və 3.000 retweet 

qazanmıĢ və məzmununun yalan olması barədə heç bir xəbərdarlıq təkzib yazılmadanbir aydan çox 

platformada qalmıĢdır 
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ġəkil 1. 

 

Az müddət sonra bəzi xəbər saytlarında, sosial Ģəbəkələrdə bu saxta informasiya qaynar xəbər kimi Ģəkillərlə 

bir daha yayımlandı.  

Nəhayət, Fransa Həmrəylik və Səhiyyə Nazirliyi  qısa bir tvitlə (ġəkil 2.) ―Xeyr, kokain COVĠD-19-dan 

qorumur‖, Bu, ciddi yan təsirlərə səbəb olan və insanın sağlamlığına zərər verən asılılıq yaradan dərmandır‖ 

– yazaraq Ģayiəni sonlandırdı.  

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 2. 

 

Koronavirus pandemiyasının baĢlanğıcında Vuhanda 5G mobil rabitə standartının geniĢlənməsi ilə 

koronovirusun ortaya çıxması arasında əlaqənin olması barədə yalan məlumat yayılmıĢdı. Ancaq ―Correctiv‖ 

müstəqil tədqiqat mərkəzinin Radiasiyanın Mühafizə üzrə Federal Ġdarəsi isə belə bir Ģeyin olma ehimalı 

mümkünsüzlüyünü xəbər verdi.  

FiĢinq və ya fırıldaqçılıqla bağlı saxta xəbərlər – Müasir həyatın ayrılmaz hissəsi olan telefonlar, 

kompüterlər vasitəsilə internetə qoĢulur, lazım olan informasiyalar qəbul edilir, ötürülür. Ancaq bəzən 

müxtəlif təkliflərlə və ya qazanılmıĢ prizlə bağlı Ģirnikləndirici bildiriĢlərlə rastlaĢmaq olur. Məsələn: 

hədiyyə çekləri (ġəkil 3) və ya dəyərli hədiyyələr təklifi adı ilə cəmiyyətin müxtəlif üzvlərinin məlumatlarını 

əldə edilərək fırıldaqçılıq yolu (ġəkil 4) ilə maliyyə zərərləri vurulur:  

 

 

 

―Təbrik edirik! Amazon.com istifadəçisi! 

Siz pulsuz 1000$ dəyərində Amazon hədiyyə kartı, Apple Iphone X 

256 GB və ya Samsung Galaxy S8 üçün qalib seçildiniz.  Zəhmət 

olmasa mükafatı qəbul etmək üçü  OK düyməsini sıxın.‖ 

 

 

ġəkil 3. 
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Apple: Sizin Iphone X sındırıldı. Ġphone-nuz yoluxmuĢdur! 

Viruslar üçün Ġphone skan edin! 

 

 

ġəkil 4. 

 

Manipulyativ məqsədli saxta xəbərlər – Bu cür xəbərlər oxuculara məqsədyönlü təsir göstərmək və onları 

müəyyən siyasi məsələlərə inandırmağı hədəfləyir. Belə xəbərlərin müəllifləri çox vaxt real mesajlardan 

istifadə edir onlardakı vacib məlumatlar bilərəkdən buraxılır, qısaldırılaraq təhrif edilmiĢ Ģəkildə təqdim 

edilir. 

2021-ci il federal seçkiləri zamanı öz seçki kampaniyasını aparakən Annalena Baerbock ən çox 

dezinformasiya və saxta xəbərin (ġəkil 5) qurbanı olub. Belə ki, Ģayiələr yayılmıĢdır ki, Baerbock guya ev 

heyvanlarını qadağan etmək və dul qadınların pensiyasını ləğv etmək istəyir. Bu yalan xəbərlər daha sonra 

hətta gündəlik qəzetlərdən sosial mediaya, onun vasitəsilə də ciddi mediaya təĢviqata da çevrilmiĢ, 

baxmayaraq ki, bu xəbər minipulyativ məqsədli saxta xəbər idi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 5. 

 

 

Nifrət, zorakılıq və ya digər aqresiv məzmunlu saxta xəbərlər –  Son illərdə sosial mediada ayrı-ayrı 

Ģəxslərə və ya bəzi qruplara qarĢı kin və nifrət, ikrah doğuran ifadələr artıb. Belə ifadələrin sıx iĢləndiyi 
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yalan məlumatlar, yəni saxta xəbərlərdən tez-tez istifadə olunur. Bu cür hesabatlar çox vaxt cinayət 

qanunvericiliyinə uyğundur.  

 

2017-ci il oktyabrın 1-də Kataloniyanın müstəqilliyi ilə bağlı 

referendum zamanı Twitter-də yayımlanan baĢı qanayan Ģəxsin 

fotosu (ġəkil 6) bu Ģəxsin Barselona yaxınlığındakı Qrasiyada rezin 

topla vurulduğu, polisin yaraladığı barədə yazılar paylaĢılır. Buna 

görə hətta Ġspaniya hökumətinin baĢçısı Mariano Raxoyun istefası 

tələb olunur. ġəkil Ġspaniya təhlükəsizlik qüvvələrinin vəhĢiliyini 

pisləmək üçün istifadə edilir. Regional hakimiyyət orqanlarının 

məlumatına görə, onlar 800-dən çox insanın yaralanmıĢ katalon 

separatçılarının səsvermədə iĢtirakına mane olmağa çalıĢıblar. 

Məsələ burasındadır ki, foto, əslində, 2012-ci ildə Madriddə 

mədənçilərin etiraz aksiyaları zamanı çəkilmiĢ və burada 76 nəfər 

yaralanıbmıĢ. 

 

 

 

                   ġəkil 6. 

 

Eyni və ya oxĢar məzmunlu saxta xəbərlər –  Bu tipli xəbərlər, əsasən, sifariĢli və ya cəmiyyəti 

manipulyasiya etmək məqsədi ilə paylaĢılır. Bir və ya bir neçə məlumatı davamlı Ģəkildə yayaraq cəmiyyət 

arasında çaĢqınlıq yaratmaq, daxili auditoriya nüfuzunun əldə edilməsi üçün istifadə edilir. 

Kütləvi Ġnformasiya Vasitələri  cəmiyyətdə mühüm rol oynayır. Onlar məlumatları araĢdırır, yoxlayır və 

həmin iĢin nəticələrini dərc edir. Əsasən, hesabatlarında saxta xəbərlərin görünməməsini təmin edən Ģəffaf 

qaydalara riayət edirlər . Amma orada da səhvlər ola bilər, ona görə də KĠV-də saxta xəbərlərin oxunması 

baĢ verə bilər. Nüfuzlu media, adətən, bu səhvlər etiraf edir və mümkün qədər tez düzəldir. 

TanınmıĢ media böyük redaksiyalarda çoxlu əməkdaĢlarla iĢləyir. Orada məqalələr dərc olunmazdan əvvəl 

bir neçə nəfər tərəfindən oxunur və yoxlanılır, yəni səhvlər adətən dərc edilməzdən əvvəl müzakirə 

olunur. Nüfuzlu media media hüququ prinsiplərinə riayət edir və həmçinin onların xəbərlərindən təsirlənən 

insanların fikirlərini öyrənir. Ancaq bəzən bu qaydalara riayət olunmadan da xəbərlər təəssüf ki, paylaĢılır: 

 

 

 

Rusiyanın məĢhur xəbər agentliyi RIA Novosti (Russian: РИА 

Новости)  eyni xəbəri (MS-21 seriyalı təyyarənin istehsal edilməsi ilə 

bağlı xəbər hər il eyni məzmunda paylaĢıb) 5 dəfə (ġəkil 7) 

paylaĢmıĢdır. 
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 ġəkil 7. 

 

NƏTĠCƏ 

Yuxarıda göstərdiyimiz nümunələri diqqətdə saxlamaqla əsas media strukturları ―saxta xəbər‖ axınını 

azaltmağa o halda nail ola bilir ki, məlumatları hadisə baĢ verən yerdən, obyektiv, tərəfsiz və dərhal çatdırır. 

Bütün bu saydıqlarımız onların etibarlı xəbər yayımçısı – mənbə olmasını təmin edir.  

Sosial Ģəbəkələr media təyinatında olan xəbərlərdən baĢqa fərqli informasiyaları da yayır. Bunların arasında 

reklam, Ģəxsi toxunulmazlıq, hərbi və b. vardır ki, bunlara mütləq yanaĢma səriĢtəsi olmalıdır. Ġnformasiyanı 

yayarkən diletant olma səbəbindən Ģəxsin həyatına aid məxfilikdən tutmuĢ dövlət sirrinədək olan hüdudu 

bilmədən pozmaq olar. Buraya ictimai insan, professional peĢə məsələləri, qeyri-etik münasibətlər haqqında 

informasiyalar da daxildir. Cəmiyyət üzvlərinin yaĢ fərqi olmadan, demək olar ki, hamısı sosial media və 

internetdən aldığı xəbərlərə çox açıq olur. Hətta bəzən bunların təbliğat, dezinformasiya, saxta xəbər 

olmasını belə, təəssüf ki, fərq etmirlər. 

2019-cu ildə aparılan hesabatların birində göstərilir ki, 8-11 yaĢ arası insanlar həftədə orta hesabla 13.5 saat, 

12-15 yaĢ arası olanlar orta hesabla 20.5 saat vaxtlarını sosial Ģəbəkələrdə keçirir. Ġnternet, xüsusilə gənclər 

üçün informasiya mənbəyi kimi getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. 15-19 yaĢlı gənclər gündəlik 

hadisələrdən (siyasət, idman, məĢhurlar və s.) xəbərdar olmaq üçün televiziya və ya radio kimi klassik 

elektron mediadan daha çox sosial Ģəbəkələrdən, video platformalardan və axtarıĢ sistemlərindən istifadə 

edirlər. Təxminən, beĢ gəncdən dördü internetdə oxuduqlarının və ya gördüklərinin yarısının və ya daha 

çoxunun yalan olmadığını düĢünürlər. Göründüyü kimi aktiv sosial media istifadəçiləri olan uĢaqlar və 

yeniyetmələr ən böyük internet istifadəçi qruplarını təmsil etsələr də, əksər hallarda onlar da internetdə olan 

məlumatların faydalılıq, zərurilik, dezinformasiya xüsusiyyətlərindən bixəbərdirlər.  

Bu isə cəmiyyətin idarə olunmasında çox böyük əhəmiyyət daĢıyır. Belə hesab edirik ki, belə məsələlərin 

geniĢ təbliği, maariflənmə, hazırki dönəmdə xüusilə mühümdür.  
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Summary 

Globalization is an inevitable trend of the development process. Along with economy, science, technology, 

information; Language and culture are no exception. In the current international context, globalization not 

only brings great opportunities, but also creates significant challenges for all countries, especially developing 

countries. 

UNESCO's Global Declaration on Cultural Diversity (November 2, 2001) has elevated the world's cultural 

diversity to the status of a "common heritage of humanity" and considers it "critically necessary for the 

humans is similar to the necessity of biodiversity for nature". Declaration affirms: The process of 

globalization driven by the rapid development of information and communication technologies, while posing 

a challenge to cultural diversity, also creates conditions for creativity successive diversity of cultures, while 

enhancing dialogue and cooperation between cultures and civilizations. 

As a multi-ethnic and multilingual country, Vietnam always tries our best in the process of international 

integration, but always upholds the spirit of preserving linguistic and cultural diversity as an indispensable 

task for preserve national identity. In the report, we will analyze the globalization trend in the field of 

language and culture, it‘s impact on cultural and linguistic life in Vietnam, and present solutions that 

Vietnam has been working to preserve linguistic and cultural diversity in the context of current international 

integration. 

Keywords: preserve linguistic and cultural diversity, globalization, linguistic and cultural. 
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INTRODUCTION 

Diversity refers to the abundance of different, varied and distinct things. Currently, there are nearly 7,000 

different languages in the world, but the number of languages spoken on earth is decreasing rapidly. 

According to UNESCO, it is likely that by the end of the 21st century, the number of different languages will 

be reduced by half. Every month, the world disappears two languages, most of which are languages of ethnic 

minorities. Up to 96% of languages are spoken by only 4% of the world's population. 

Language plays an important role in the development process because it ensures cultural diversity and helps 

cultures to interact and exchange with each other. Language also enhances cooperation, builds an inclusive 

knowledge society, preserves cultural heritage and facilitates access to quality education for all. Each 

language is a unique semantic source for understanding, writing, and describing the real world. Mother 

tongue together with the diversity of languages is important to define the identity of individuals as a source 

of creativity and a means of cultural expression, ensuring the vigorous development of society. 

The richness of languages is a common heritage of all mankind and we must use language diversity to the 

benefit of all. By decision of UNESCO, February 21 was chosen as International Mother Language Day in 

order to clearly recognize the importance of the richness and diversity of languages. 

As a multi-ethnic and multilingual country, Vietnam always tries our best in the process of international 

integration, but always upholds the spirit of preserving linguistic and cultural diversity as an indispensable 

task for preserve national identity. In the report, we will analyze the globalization trend in the field of 

language and culture, it‘s impact on cultural and linguistic life in Vietnam, and present solutions that 

Vietnam has been working to preserve linguistic and cultural diversity in the context of current international 

integration. 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

1. The context of Vietnam 

Vietnam since our founding with the national title Van Lang - Au Lac (about 2,500 years ago today) has 

been a multi-ethnic country. Currently, Vietnam has 54 ethnic groups with more than 80 languages 

belonging to many different linguistic and ethnic groups with diverse cultural nuances. 

From the perspective of ethnicity and culture, Vietnam is like a miniature Southeast Asia, because on the 

territory of Vietnam, there are fully representatives of the major ethnic groups of Southeast Asia such as 

Nam Asia (including Mon - Khmer, Viet - Muong, Thai, Mong - Dao), Nam Dao (Austronesien) and Han - 

Tibetan (Tibetan - Burmese, Han). 

Because it is the convergence of indigenous and migrant ethnic groups from the North down, from the South 

Island up, in Vietnam, different ethnic ecological regions have been formed, thereby creating cultural 

diversity. On the other hand, Vietnam is located in the area of influence of many great civilizations in the 

world such as India, China and the West, the Vietnamese can not only absorb but also transform foreign 

cultural quintessence to suit their needs, suit their conditions. Vietnamese culture, therefore, is a diverse 

culture from the very beginning. 

The diversity of cultures and cultural communities in Vietnam creates an environment to strengthen 

solidarity and cohesion among communities. Vietnamese culture ourself is also a culture of diversity in 

unity. Although we are multi-ethnic country, each ethnic group has its own culture and characteristics, but 

due to the requirements of natural disaster prevention, protection of life and the need to fight foreign 

invaders, and also due to the exchange and integration; Vietnamese culture and people still form a common 

denominator, a fairly stable common value system. These are patriotism, self-reliance, solidarity, a peaceful 

lifestyle, flexible and open behavior, easy to absorb new values, and a spirit of peace and harmony. 
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2. Diversity of languages and cultures creates favorable conditions for Vietnam in the process of 

international integration 

The cultural diversity inherent in Vietnam not only creates a united ethnic community, but when promoted to 

the world also creates an attraction for international friends, creating image of a unique, peaceful country, a 

reliable and civilized, intellectual partner. The preservation of cultural diversity inherent in Vietnam when 

done well and when actively promoted will help spread the image of a selfless and civilized country in the 

context of religious and ethnic conflicts - one of the most pressing problems in the world today. In the 

current international integration context, when economic integration pulls countries closer together, the 

world's cultural diversity is recognized as an important factor for maintaining world peace. By accepting 

cultural diversity, it enhances dialogue between civilizations, promotes understanding and increases mutual 

respect among nations. 

Countries that already have a diverse and unified culture like Vietnam will have a more favorable 

opportunity when integrating into the world, because of their flexible behavior and respect for differences 

that are inherently part of the local culture will be the key to successful international dialogue and 

cooperation. When international friends know a country with diverse cultures but still unite and develop, 

they have reason to believe that that country will be their reliable partner by respecting cultural differences 

with other countries. 

The world is entering a strong development and integration process. The integration process creates 

opportunities for the exchange and promotion of cultures around the world. It makes every region on the 

planet become culturally diverse, and also creates a lot of conflict due to collisions and differences between 

different cultures. Countries have realized that the key to the peaceful and stable development of each 

country and the world in the context of deepening integration is understanding, respect and tolerance for all 

differences and diversity of other cultures. Therefore, preserving and promoting the inherent cultural 

diversity of Vietnam today will create favorable conditions for the process of international integration of our 

country. 

 

3. The challenges of globalization to the preservation of linguistic and cultural diversity in Vietnam 

As analyzed above, as a country with diverse cultures, Vietnam has certain advantages in international 

integration. However, the process of globalization is posing significant challenges in preserving linguistic 

and cultural diversity in Vietnam.  

Due to the predominance of using English and the Internet, the culture of developed countries is quickly 

disseminated in the media. Thus, from a cultural perspective, globalization brings a great disadvantage to 

developing and underdeveloped countries. That is, cultural products and services are difficult to penetrate 

into the markets of developed countries and cannot compete with cultural products and services of developed 

countries. From an economic point of view, it is disadvantageous for developing countries and 

underdeveloped countries, because the cultural industry today is bringing a huge profit. The penetration of 

Korean and Western entertainment technology is currently having a strong impact on Vietnamese culture, 

especially young people. Instead of reading national fables, fairy tales and cultural products of the nation, 

today's young people are more interested in computer games produced in developed countries. develop. That 

risks leading to the difference between the identity of the previous generation and the identity of the present 

generation. 

In recent years, parallel with the process of globalization in general has been "cultural globalization" and 

"language globalization". The economic integration makes the process of language interference take place 

strongly, so Vietnamese language must at the same time "compete" with many other foreign languages such 

as Korean, Japanese, and Chinese. The increase in labor in Korean, Japanese and Chinese enterprises in 

Vietnam makes the number of young people learning these languages increasing and leads to language 

exposure, loss of inherent purity of indigenous languages in Vietnam. 
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Many ethnic minority languages are at risk of disappearing and disappearing due to the decreasing number of 

young people who speak their native language. Due to the strong integration process with the breaking of old 

traditions and customs, the communication function of ethnic minority languages has decreased sharply. In 

fact, these languages are only used in daily life and communication. The younger generation does not like to 

speak their mother tongue. That leads to the fact that with time, the youth completely abandon the language 

of their ancestors. Therefore, gradually even the culture of the small nation will disappear, because language 

is the most important element of culture. 

 

4. Perspectives and solutions that Vietnam has been implementing to preserve linguistic and cultural 

diversity in the process of international integration 

Throughout the history of national construction, defense and development, preserving and promoting the 

purity of the Vietnamese language as well as other national languages has always been considered the duty 

of every Vietnamese. The Vietnamese government has been implementing many solutions to preserve 

linguistic and cultural diversity: 

Firstly, raise awareness and responsibility of officials, authorities and related agencies in performing cultural 

management tasks. The preservation and promotion of the unique cultural values of the locality, the planning 

of cultural development projects is a work that be carried out as a whole by the cultural managers. 

Secondly, arousing the people's initiative and creativity in preserving the cultural heritages of the nations, 

transmitting and introducing those cultural heritages to the next generation; encourage the maintenance of 

healthy customs and habits of the peoples, restore and develop traditional crafts with typical value, cultural 

values, food, art and other traditional costumes.  

Third, continue to innovate and create favorable conditions for literature and art to develop strongly, with a 

variety of topics, contents, types and methods of composition... Literature and art are effective tools in 

preserving and promoting the diverse cultural values of Vietnam's ethnic communities. So there are more and 

more artistic and cultural products that reflect the diversity and unique beauty of Vietnamese culture. 

Vietnam further strengthens the image of a beautiful Vietnam in the eyes of foreigners, and thus, increases 

the attractiveness of Vietnam to the international community. 

Fourth, affirm the equality of ethnicity, including equality of language. The Party and State of Vietnam 

always have a policy of preserving and promoting the written language of the 53 ethnic minorities: The 

preservation and promotion of the voice and writing of the 53 ethnic minorities is always in the relationship 

with the Vietnamese language, and vice versa, the protection and development of the national function of the 

Vietnamese language is always in relation to the ethnic minority languages. Thanks to this policy, most of 

the ethnic minorities are bilingual in their Vietnamese - their mother tongue. 

Fifth, focusing on the role of ethnic minority languages in the life of ethnic minorities; from the time of 

struggle for power until now, the Party and State of Vietnam have consistently advocated that there should 

be a give priority to cadres, civil servants, public employees and armed forces to learn and know how to use 

and writing the ethnic language at their working or stationed places. 

 

CONCLUSION 

In the context of globalization, in order for ethnic cultures to be preserved and promoted their role in the 

development of the country, the selection of the overall model "Multiculturalism" " is more appropriate. This 

development model is both consistent with the reality of "unity and diversity" of the culture of the ethnic 

groups of Vietnam and in line with the general trend of the country's development. It is socio-economic 

development, improving people's quality of life, but still preserving and enriching the unique cultural identity 

of each ethnic group and each locality. 
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Abstract 

With the advancement of the internet and technology, the lives of the people have become easier. Children of 

present generation have easy access to smartphones at a very young age along with high-speed internet 

which is a factor for them indulging into wrongful activities. Online platforms are gradually becoming the 

breeding ground for cybercrimes. The crime of online child sexual abuse is such crime that is increasing at 

an alarming rate. A few years ago, the conduct of sexual abuse through online platforms was out of question. 

Objective of the study is to determine ill practices of online sexual abuse against children and to see that 

cyber law has enough means to tackle this current arising problem. The study is doctrinal, both qualitative 

and quantitative approach is adopted. The data has been collected from secondary sources. Legal terms and 

their Importance are addressed in a manner that will also be comprehensible to non-legal background reader. 

Online Sexual abuse against children is matter of great concern, India being most child population in the 

world has an obligation to protect its children from this recent arising crime. In this paper, the study is 

confined to sexual abuse against children through online platform and its legal response to protection of 

children from it. 

This paper focuses on wellbeing of children by analysing sexual abuse against children through online 

platform and its control by cyber law in India, which, helps us to find out loopholes. The paper provides to 

understand the gravity of child sexual abuse through online platform. 

Keywords: Child, Internet, Online, Sexual abuse, Cyber law. 
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Abstract 

Partnerships company are officially regulated again in Vietnam in the Enterprise Law 1999. However, after a 

relatively long period of time, until now partnerships company have not developed as strongly as other types 

of enterprises other. Research shows, one of the reasons why partnerships company have not been developed 

in Vietnam is because the current system of legal regulations on the type of partnership company still has 

many shortcomings related to partnerships relating to the agreement of the partnership members in the 

performance of activities of agreement on the rights and responsibilities of the such as agreements on 

partnership members. The article researches on the right of agreement of general partners in a partnership, 

and at the same time proposes solutions to improve the legal institutions about partnerships company related 

to rights and obligations of the partnership members, withdrawing capital from the company, partnership 

members becoming partnership members of other partnerships company, becoming a private business 

owner,… 

Keywords: Enterprise law, general partnership, legal entity, Right to Agreement, limited partner. 
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BEGIN 

Unlike other types of companies, a partnership has not yet had a common and unified definition in the legal 

systems. Due to many different reasons such as economic and social conditions, legislative level, 

development trend of the legal mechanism in the period of global integration, it is difficult to build a 

complete and specific definition unachievable. 

In Germany, a partnership is "a company in which the members jointly carry out a commercial activity under 

a common firm and are jointly and severally liable for all debts of the company". 

A partnership (Société en nom collectif) according to the law of the French Republic is "a company in which 

the members are all merchants who are jointly and severally liable for the debts of the company". 

Thus, according to the civil law system, a partnership has an absolute counterpart; the members of a 

partnership must have the status of merchants, and jointly bear unlimited liability for the obligations of the 

partnership. 

In the United Kingdom, The Partnership Act 1890 defines a partnership as ―a relationship existing between 

persons engaged in a common enterprise for the purpose of profit‖. 

In 1776, when the United States adopted the British customary law system, the law on partnerships also 

began to be applied. The concept of a partnership is recognized in the Uniform Partnership Law of 1914. 

Currently, according to section 6, Article 101 of the United States' 1997 Amendment of the Uniform 

Partnership Law (6, Section 101, UPA) , partnership is ―a business organization established by at least two 

general partners, which can be individuals or companies. Each general partner shall be personally, jointly 

and unlimitedly liable for all debts and obligations of the company‖. A partnership can be briefly understood 

under US law, which is the cooperation of two or more entities (can be people, companies, etc.) in terms of 

personal identity, capital, and labor efforts. business for profit. In the former South Vietnam, Article 171 of 

the Commercial Code 1972 stated: ―A general association is an association formed between two or more 

persons in which all members, of which at least two persons must be, are considered as merchants and are 

jointly and indefinitely liable for all debts of the association, on all their property‖. 

Through studying the concept of a partnership of some countries in the world, it can be seen that a 

partnership is a company of the type of a partnership company and a partnership has only one type of 

member. is an associate member. The general partners associate on the basis of closeness, or trust, mutual 

trust. At the same time, the general partners are jointly and severally liable for all debts of the partnership. 

Therefore, a partnership can be understood as a type of partnership company, in which the members 

(partnership) must jointly and indefinitely take responsibility for all business activities of the company. 

 

RIGHTS OF AGREEMENT OF LIMITED MEMBERS AND PROPOSAL FOR FINISHING 

In the principle of liability of members of a partnership, there are two special cases - namely: (1) Liability of 

new members joining the partnership for the old debts of the partnership; and (2) the liability of the person 

leaving the partnership for debts incurred while he was still a member of the partnership. 

For the first case, it is argued that the new member may not be liable for debts incurred before he or she 

joined the partnership provided the members agree to do so and announced this to the creditors by the 

creditors when entering into a contract with the partnership solely aimed at the liability of the existing 

members. The Enterprise Law 2020 also states that a new member may not be responsible for the above, 

provided that this member has agreed with the existing members of the company. These views prove to be 

unfavorable to creditors and are in great conflict with the basic legal tenets concerning partnerships. Firstly, 

the inference that when entering into a contract with a partnership, the creditors only aim at the liability of 

the existing members is not reasonable because the choice of entering into a contract with the company (in 

terms of legally) is because the creditors trust the institution for the joint and unlimited liability of all 
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members of the partnership, that is, trust in the joint guarantor role of all the members of the partnership. 

these members for the company; Participating in the guarantee after a debt has arisen is the sole choice of 

new members joining the company with careful consideration (Note: Joining a partnership is a serious 

contract. knowledge, therefore careful consideration is indispensable). Secondly, the agreement between the 

new member joining the company and the previous members of the company on the release of liability for 

the new member is a contract, so it cannot be enforced with creditors (the third person). three) if the creditors 

themselves do not agree to such an exemption because the waiver directly affects the interests of the 

creditors. 

From the above issues, it is necessary to specify clearly that the agreements of the general partners in a 

partnership must be made in a specific form such as a contract. Only then will it be legally binding when one 

party wants to change the agreements. 

The exit of a partnership of a member must also be achieved by an agreement between the remaining 

members and this member is also a contract between the members, so it cannot affect the other members. 

creditors. Thus, the withdrawal from the company shall not be considered as a cause to terminate the 

guarantee role of the person withdrawing from the company for debts incurred during the period when this 

person is still a member of the partnership. There may be special circumstances: a member is terminated by 

law as a member of the partnership. In this case, the member whose status is terminated is still liable for the 

debts incurred while he or she is in the company. 

When a member of a partnership transfers his/her share of interests to another person so that this person 

becomes a member of the partnership, all rights and responsibilities are transferred to the assignee. This is a 

special case of an unauthorized assignment, so it is possible under a separate statute but not according to the 

statute of transfer of the right to claim and transfer of obligations in the civil law. Today this transfer is 

allowed subject to the company's charter. The old view of a partnership holds that any member's withdrawal 

from a partnership for whatever reason will result in the termination of the partnership. Such rigid views are 

not beneficial to each member and also not beneficial to society. Therefore, the change is necessary to 

maintain the existence of the partnership. 

The close association between members and corporate legal entities in a partnership makes the legislator pay 

attention to eliminate self-interested acts of members of a partnership. General partners are not allowed to 

conduct business in the name of an individual or in the name of another person in the same line of business 

of the company of which they are a member. In addition, members of a partnership may also be restricted by 

the legislator with a number of rights, such as not being the owner of a private business or a member of 

another partnership, and not transferring part or all of it. transfer his/her interests in the partnership to another 

person without the consent of the members of the partnership to which he/she is a member. This limitation of 

the legislator is the explanation for the contract of the members of the partnership when they do not stipulate 

or stipulate unclearly about the above cases. These regulations are necessary to protect the interests of the 

members and the partnership. Therefore, there should be an adjustment towards the legalization of 

agreements on general partners having the right to become a general partner of another partnership or to own 

a private business to protect the interests of members. partnership or third party. 

The members of a partnership are completely equal and relate to each other in such a way that each of them 

is the principal and principal of the other. This is considered the foundation of the partnership company. For 

example: A partnership ABC has three members, A, B, and C, whose relationship must be in the following 

manner: (i) A is an agent of B and C, that is, B and C is the principal of A; (ii) B is the trustee of A and C, 

which means that A and C are the trustee of B; (iii) C is the commissioner of A and B, which means that A 

and B are the commissioner of C. So in principle, they absolutely have to decide the matter by consensus. 

Each of them has a veto. However, they can unanimously choose a company manager who can be a person 

who is not a member of the company or a member of the company. Note that when a person who is not a 

member of the company is selected as the manager of the partnership, this person has the right to represent 

the partnership but not as a trader. 

Partnerships are deeply contractual in nature. Therefore, if the partnership establishment contract does not 

specify who is the manager of the company, each member of the company is the manager of the company. 
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And they have to decide by consensus. However, this principle is now being reduced. In case the company 

manager dies and the members cannot agree on the appointment of a new manager, they must also behave 

according to this principle. 

If the partnership establishment contract already stipulates a company member as the company manager, the 

company members cannot decide to terminate this management position because it is a condition of the 

contract. establish the company in which the company manager has entered into the contract. The 

cancellation of that condition of the contract must have a good cause and must be ordered by the court. 

However, these rules do not apply to a company manager who is not a member of the company, even though 

his position is fixed in the company incorporation contract because he himself is not involved in the 

transaction. combining the contract of establishment of that company and the provision of establishing the 

position of this person is not a condition of constituting the contract of establishment of the company, but 

only a provision of authorization attached to the contract of establishment of the company. Managers who 

are members of the company cannot unilaterally terminate their positions. But a manager who is not a 

member of the company can unilaterally terminate his position. 

The basic rules of partnership governance show that the governance structure has two important institutions - 

the board of members and the company manager. Nowadays, it is common to maintain a relatively soft rule 

for the management of a partnership to ensure it operates in a flexible and efficient manner. The Enterprise 

Law 2020 also follows that trend, but it cannot be considered complete. 

The Members' Council is the gathering place for all members of the partnership. The operation of this 

council is completely dependent on the company establishment contract or the company's charter. The 

Enterprise Law 2020 has intervened quite deeply in the governance of a partnership by explicitly stipulating 

that the Members' Council must elect a member to be the Chairman of the Board of members similar to the 

public governance model. limited liability company created by this act, and the chairman is concurrently the 

director or general director of the partnership, unless otherwise provided by the company's charter. The Act 

also specifically addresses specific operational matters of a partnership by, unless otherwise provided by the 

company's charter, declaring a percentage of the total number of members concurring to deal with the 

matters. major issues of the company such as: Method of company development; amend and supplement the 

company's charter; admitting new members; for general partners to withdraw from the company or expel 

members; decide on investment projects; decide to borrow and mobilize capital; lending with a value equal 

to or greater than 50% of the charter capital of the company, deciding to approve the annual financial 

statements, the total profit to be divided and the profit to be divided among each member; dissolution of the 

company…. It is not uncommon to stipulate a percentage of the vote for partnership decision-making. But it 

is rare to be so specific about major issues that can be decided at that rate. Japan's Companies Act 2006 

defines a more abstract rule as follows: ―In the case of a company with two or more members, the business 

of the member company (the Membership Company) ) is decided by a majority of the members, unless 

otherwise provided by the company's charter‖ (Article 590, Clause 2). It should be noted here that this 

Japanese law classifies partnerships, simple partnerships and limited liability companies into a category 

called ―members‖ which is different from a joint stock company (consulting company). However, to ensure 

that they do not stray too far from the legal foundation of a partnership, many statutes explicitly set out the 

issues that the members of a partnership must decide by consensus. Alternatively, they can decide by 

majority rule. Issues that must be decided on the principle of universal consensus include: Amendment of the 

company's charter; change capital structure, increase or decrease capital; transferring the benefits of a 

company member to another person… 

The manager of a partnership can be a legal person because the legal person can be a member of a 

partnership. However, the Enterprise Law 2020 does not mention that a partnership member is a legal entity. 

The Companies Act 2006 of Japan stipulates that in case a legal person is the person who manages or 

conducts the business of a partnership, that legal entity must appoint a person to perform the duties of a 

public management member. company and notify all other members of that person's name and address 

(Article 598, paragraph 1). The Enterprise Law 2020 does not stipulate the case where the manager of a 

partnership is not a general partner. This makes it difficult for a partnership to authorize a person who is not 

a member of the partnership to be the manager of the company. In general, the laws of many countries 
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stipulate that the company manager has the obligation to be careful, loyal and act in the best interests of the 

company. The management of a partnership may be delegated to more than one person. If there is no clear 

division of work by the articles of association or the incorporation contract for each manager, they are jointly 

liable for damage to the company. 

 

CONCLUSION 

With the current regulations, the lack of clarity in the contract stipulating the interests of general partners 

will make it difficult to determine exactly what the members' interests are based on (contributed capital or 

reputation of the general partners). general partner?). Unless otherwise provided in the company's charter or 

sub-contracts, general partners in a partnership are considered to have equal rights in deciding the company's 

issues, regardless of Whose capital contribution is more. This leads to major inadequacies in the process of 

determining the responsibilities of general partners 

On the basis of analysis and comparison of laws on the need to improve the current Vietnamese law on 

partnership contracts such as: Requirements set out in building a socialist rule of law state; meet the 

requirements of building a market economy, improving competitiveness, creating transparency in 

investment, business and law enforcement; the requirements set for the development of the Partnership; 

orientation to perfect the law on partnership contracts; The author has made recommendations on directions 

to improve the law on partnership contracts, specifically: 

Firstly, it is recommended to improve the law on partnership contracts in accordance with the development 

of the partnership. 

Secondly, it is recommended to improve the law on partnership contracts in accordance with the 

development of many types of capital contribution. 

Third, recommendations on ensuring consistency and synchronization between the Civil Law, the Enterprise 

Law and the Investment Law with the legal fields related to partnership contracts. 

On the basis of recommendations and recommendations for directions to improve the law on partnership 

contracts, the thesis has also made recommendations on the content of improving the law on partnership 

contracts, including: 

Firstly, perfecting the concept and the subject of the partnership contract. 

Second, perfecting the principle of entering into a partnership contract. 

Third, complete the provisions on the contract of contribution of charter capital, legal capital and contributed 

capital in the partnership contract 

Fourth, complete regulations on responsibilities, rights and obligations of general partners and capital 

contributors in partnership contracts. 

Fifth, complete the provisions on the validity of the partnership contract. 

Sixth, complete the provisions on dispute settlement in the partnership contract. 

Seventh, complete the provisions on invalid partnership contracts. 

Compared with modern legal systems in the world, Vietnam's law on partnership contracts still has certain 

limitations as pointed out above. In the context of Vietnam's deeper and deeper international economic 

integration, it is an urgent requirement that Vietnam have a modern contract law system that is compatible 

with world law. 
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Abstract 

The paper seeks to analyse and evaluate the Indian legal measures to grapple with the problem of 

environmental pollution and sustainable development. India is a growing economy and this has been 

achieved by development in various sectors, such as infrastructure, information technology, healthcare, 

telecom, and so on. Infrastructure is considered to be the one of the cornerstones of any developing society, 

as it contributes to trade and commerce, as well as to the living standards of any society. Infrastructure 

covers areas such as power, roads, water projects, railways, and so on. India has the second largest 

population in the world and to support this huge population, India is constantly working its power sector to 

increase its power generating capacity, so that it can meet its power needs. Power is one of the essential 

infrastructure components for all nations. India has one of the most diversified power sectors in the world. 

Sources of power generation in India include conventional sources, such as coal, natural gas, oil, nuclear 

power, and hydro to less mainstream sources, such as wind, solar, and agricultural and domestic waste. The 

concept of sustainable development is such factor that is responsible for the enactment of various 

environmental laws, which are constructed not only to preserve and protect environment but also to prevent 

environmental pollution. The current study‘s fundamental methodology will be doctrinal. The planned study 

will be a mixed-methods study that will include both qualitative and quantitative data . The study will also 

refer to the special role of Indian judiciary in the interpretation of various laws related to environmental 

protection in India. Environmental degradation has become the subject of global concern and it has become a 

challenge to the present and the future generations of humankind. Environmental protection has to be a 

priority for the existence of life and for the protection of the right to life. The responsibility of present 

generation which has the opportunity to tackle environmental problems because the next generation will not 

be there if the present situation is allowed to continue. The environmental agenda is now become a question 

of human survival. The people are the part of the environment and vice-versa.The paper will enlighten us 

regarding role of  law and policies in the arena of sustainable development. 

Keywords: Conventional Energy, Environment, Sustainable Development Goals, Implementation Policy. 
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Women were confronted by discrimination and inequality from aeons. The amount of discrimination and 

marginalization they faced and suffered can be traced back from our history and the root points out to the age 

old customs existed in the society. Their place in society is questionable as far as the scenario is concerned. 

Their gender roles are strictly fitted in the schema of a stereotypical patriarchal society.The Indian 

constitution provides women a better prospects of law and safeguards their rights and privileges. There are a 

number of laws passed and enacted in our country for the welfare of women. The law enabled them to have 

access to the public realm of their life with greater autonomy and power. It is high time to analyse the 

position of women in her public and private space. The violence against women have to be counted with 

utmost importance because it concerns the society and women as a gender. The forms of violence‘s include 

Rape, Marital Rape, Domestic abuse, Sexual Violence Infanticide etc. Laws are a medium of social change. 

The struggle for legislations trace back to the norm of equality.  The changes in law empowered women in to 

a greater good and gave a sense of strength to break the barricades of existed patriarchy. The paper analyses 

how far the laws created a space for the women folk to address their grievances in this country and how far it 

justifies the question of their survival. The acts implemented in India has solved much problems in the 

society they faced and now facing. They were reduced to mere objects and victims of injustice because of the 

society they live in and the conscious efforts of the society to make these women fit in and normalise the 

injustices they face in their daily life. The article also points out the question does the implementation of 

laws alone make these injustice fade away and the favourable an unfavourable outcome that comes with the 

cost of law are the concerns. 

Keywords: Women, Law, Societal Evils, Legality, Constitution 
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Abstract 

At this time, cyberspace has collapsed all the walls and everything is accessible to everyone. So this message 

is quickly conveyed to everyone and brings a group with it, just like a stone that throws a person in the 

middle of a quiet pond, starts from the same point ... when the Backgrounds of dissatisfaction are in a 

favorable community and in fact people with People with restrictions and deprivation. They are restrictions 

and deprivation; they cannot express their hearts thought as they wish. They inevitably resort to a device that 

can express their opinion. The best and most accessible option is to resort to these challenges. In more 

democratic societies, these challenges may not be objected to by the social system of that society, but in a 

traditional and conservative society, every move is considered by the modernists, because that society is not 

willing to undermine its traditional values, it does not want to change society within society. The death of 

zhina (Mahsa) Amini, a Kurdish woman who was arrested by the guidance patrol and died, at the same time 

as the economic collapse, poverty and marginalization and destruction of the country's ecosystem, we also 

witness the devastating policies of the Islamic Republic. The subjugation of half of the country's population 

with anti -feminine and patriarchal laws is one of the strong and highly protected policies of the Islamic 

Republic, with the character of the gender apartheid appearance of more than four decades of anti -female 

rule of the Islamic Republic. So, reacts. We also see the devastating policies of the Islamic Republic. The 

subjugation of half of the country's population with anti - women‘s and patriarchal laws is one of the strong 

and highly protected policies of the Islamic Republic, with the character of the gender apartheid appearance 

of more than four decades of anti - women‘s rule of the Islamic Republic. We are the devastating policies of 

the Islamic Republic. The subjugation of half of the country's population with anti - women‘s and patriarchal 

laws is one of the strong and highly protected policies of the Islamic Republic, with the character of the 

gender apartheid appearance of more than four decades of anti - women‘s rule of the Islamic Republic. The 

national uprising of the Iranian people in hundreds of cities of Iran and the world in September is a huge and 

multilateral political event that has transformed the Iranian public arena. Its geographical area learned at least 

hundreds of Iranian cities and the world and had a significant appearance in the capital. The wave of recent 

popular protests against the current sovereignty in Iran has shown the biggest point of view: Forty - three 

years after the revolution, the government has not yet been able to provide an efficient economic model. The 

protests, the widespread and largest scene of opposition to the regime ruling Iran, has been to express public 

dissatisfaction since the Green Movement to the present day.  

The Slogans of " Women, Life, Freedom " and "Death on the Dictator" of the demonstrators have 

specifically targeted the undisputed power of Ayatollah Ali Khamenei and the Velayati -e Faqih. The issue 

of compulsory hijab became a window for the widespread emergence of accumulated dissatisfaction and 

demands that had not been answered. In the public space of the country, there is no opportunity to provide 

alternative views for running the country such as the mandatory Hijab (veil) of separation of religion and 

government, referendum, and ending regional military interventions. The uprising of November and October 

2019, like the recent uprising, was the accumulation of a collection of economic, political, social, cultural, 

environmental and international people that led the country to a compound crisis, which is virtually 
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impossible to get rid of the existence of the Islamic Republic. Thus, the most important factor that created 

the recent explosive conditions was nothing more than a comprehensive bankruptcy of the Islamic Republic 

and the overwhelming majority of the Iranian people from the public right and the pervasive calamities that 

require this hellish system. It has become a spark of explosion and a turning point in social uprisings against 

the Islamic Republic throughout its life. This is a promise of transition from single -case and separate street 

movements, though the former chain and destructive to the first "super movement" and "women‘s 

revolution" in Iran. The recent movements of the Iranian people are highly motivational and activated, with 

more warrior and militancy that, overall, makes it more radical and puts more pressure on the political 

system. But organizing and leadership does not work effectively and relies on the short -term and short -term 

field forces. Thus, it does not have the essential characteristics of the social movement. So, the main question 

of the article is whether the social uprisings of the Iranian people with the spark of the "super movement" 

and the " women‘s revolution" in Iran lead to the revolutionary and transformative social movement? In 

order to answer  the research question, In considers the framework of the theory of the Neil Smelser 

(sociologist) for six stages to form a revolutionary and transformative social movement: out of the six 

essential stages that Neil Smelser is for the formation of a pervasive and transformative social movement. , 

Of the six essential stages that Neil Smelser considers to form a pervasive and transformative social 

movement, recent protests have taken the four steps of "structural background, structural pressure, expansion 

of generalized beliefs and accelerator factors", but still in the fifth stage. The formation of a coordinated 

group for political and social mobilization has not been reached that the boundary between the social 

movement with "social uprisings, street riots and violent conflicts" is considered. The research question is 

how social movements can be correlated and more effective in social change in a country such as Iran, where 

neither the presence of democracy nor the presence of powerful news parties, and the economic and class 

divisions and other social breaks have expanded sharply, and more effective in social change. Find? The 

answer to the question of the article is here in a country such as Iran, where neither the presence of 

democracy nor the presence of powerful news parties, and economic and class divisions and other social 

ruptures have expanded sharply, how social movements can be correlated and more effective in an effective 

role in Find social developments? In Iran today, along with classical social movements such as the labor 

movement, modern social movements such as the environment movement, women, youth, and oppressed 

ethnic movement. Movements that are generally unique, non -ideological, demand -based, anti -power and 

supernatural and do not necessarily derive from the position of individuals in production and have a 

horizontal, fluid, and jelly structure, but a religious and chain, and without centralized leadership and duality. 

Revolutionary or reformist is raised against structures. Pandemic Corona and imperialist crippling sanctions 

are not only the factors that have brought the country's economy to the catastrophe, but the deeply corrupt 

structure of the Islamic Republic itself is one of the main causes of the current deep economic crisis. The 

fierce collapse of the Rial rate against the Dollar, part of which is due to increased liquidity inhibition, 

monetary inflation caused by non -supportive printing, psychological factors resulting in large policies such 

as the continuation of nuclear gambling and its resulting sanctions, or other harmful economic policies, or 

other economic policies. There are a few rates of the Dollar, threw the Rial out of value. The single case of 

most of the demands of these movements, although reflects a kind of kinetic pluralism and their 

independence that enhances their ability to mobilize and dynamism, also limits their universality. But in a 

situation where not only the necessity but also the transformations of the liberation of a real possibility, and 

the developments ahead, not the calendar that will be historical, this uprising must become an organized and 

efficient force with a song commensurate with the rapid developments of the present fateful era. If the 

Iranian popular uprising in the current historical opportunity fails to overcome the barriers to their 

organization, change in the Islamic Republic will at best lead to a "Passive Revolution" and conservative, 

and the formation of an alternative democratic system will emerge. It will be impossible to do so………. 

Keywords: Islamic Republic of Iran, Iranian people's, pervasive, social uprisings, Iranian world movement 

women‘s, women‘s Revolution, Mandatory Hijab (veil), Neil Smelser Revolutionary, transformative social 

movement. 
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 الخالصة

اٌزو١خ ٚاٌؾبسٛة، ٚاٌٛسبئػ اٌّزؼذدح، ٚاٌطجىبد، خٍمذ  أزغذ صٛسح اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛع١ب االرصبي ٔٛػب عذ٠ذا ِٓ ٚسبئً االػالَ،وبٌٙٛارف

ِٓ اػالِب عذ٠ذا ٠عُ ِضا٠ب االرصب١ٌٓ اٌطخصٟ ٚاٌغّب١٘شٞ، عؼً ِٕٙب فعبءا د٠ٕب١ِى١ب فبػال ، فبئك االٔزطبس،سش٠غ اٌزبص١ش،  ٚػٍٝ اٌشغُ 

اٌزٟ  ش ػٍٝ اٌسٍُ اٌّذٟٔ ٚاٌزؼب٠ص االِٓ، اثشص٘ب اٌطبئؼخاال٠غبث١بد إٌبرغخ ِٕٙب فبْ االػالَ اٌغذ٠ذ افشص ظٛا٘ش سٍج١خ أؼىسذ ثطىً ِجبض

، فزؾٌٛذ ٚسبئً االػالَ اٌغذ٠ذح اٌٝ ٚوبالد  رزفبلُ ثبسزّشاس، ِسزف١ذح ِٓ ٚسبئً االرصبي اٌؼبد٠خ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ فٟ رؾم١ك ِض٠ذ ِٓ االٔزطبس

ٓ دْٚ رمصٟ ٌٙب، ِٓ خالي اٌصٛس اٚ ِمبغغ اٌف١ذ٠ٛ اٚ إٌص أجبء رجش االخجبس ٚاٌطبئؼبد ، ٠زجبدٌٙب اٌّسزخذِْٛ  ثمصذ اٚ ثال ثمصذ ِٚ

ذدح اٌّىزٛة اٚ إٌّطٛق،فززؾٛي  اٌطبئؼخ اٌٝ خجش لبثً ٌٍزصذ٠ك فٟ ث١ئخ خصجخ وّٛالغ اٌزٛاصً ٚرطج١مبد اٌّؾّٛي، ٠ٚزُ رذاٌٚٙب ثبضىبي ِزؼ

، ؽ١ش أْ ِؼذالد أزطبس  أزطبساٌطبئؼخ ثطىً ِعطشدثبرذ ٚسبئً اٌزٛاصً االعزّبػٟ إؽذٜ األدٚاد اٌزٟ ٠زُ اسزخذاِٙب سٍج١ب فٟ ، 

ً ِغ اٌزمذَ فٟ رىٌٕٛٛع١ب االرصبي ٚأزطبس ٚسبئً اٌزٛاصً االعزّبػٟ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ، ٚرٍؾك أظشاس صؾ١خ  اٌطبئؼبد رزٕبست غشد٠ب

طش٠مخ غ١ش صؾ١ؾخ ٚثؼ١ذح ػٓ اٌٛالغ دْٚ ٚصذِبد ٔفس١خ ِٚبد٠خ ٚرٙذد ِسزمجً أفشاداً ٚعّبػبد ، ِٓ عشاء غشؽٙب ٚرذاٌٚٙب فٟ اٌّغزّغ ث

رؾٌٛذ اٌٝ ١ِذاْ ٌغ١ٛش اٌىزش١ٔٚخ،ِّٙزٙب أزبط ٚرش٠ٚظ ٚرٕبلً اخجبس -ثخبصخ ف١سجٛن-ِشاػبح ٌطؼٛس ا٢خش٠ٓ، ثً اْ ِٛالغ اٌزٛاصً 

غ١١ش ٚعٙبد ٔظش فئخ اعزّبػ١خ، و١ذ٠خ، ِٚفجشوخ، ٚرؼ١ٍمبد عبسؽخ ٚرٙىّبد ١ِٕٙخ، ػجش ِؾزشف١ٓ ٚخجشاء،رسؼٝ ٌٍزبص١ش ػٍٝ اٌشاٞ اٌؼبَ اٚ ر

اٚ رؾش٠ط غبئفخ ظذ اخشٜ، ٚػ١ٍٗ فبْ ِصبدس اٌطبئؼخ لذ رىْٛ ػف٠ٛخ ٚضخص١خ ٚلذ رىْٛ اؽزشاف١خ ِٕظّخ ِٚزمٕخ السزٙذاف ضخص١بد اٚ 

ظبفخ اٌٝ  ثش ثبال -اؽضاة اٚ فئبد ِخزٍفخ، رٕزؼص فٟ االصِبد ٚاٌصشاػبد ٚفٟ ظشٚف رٕبفس١خ ِؼ١ٕخ، ٚرزٕٛع االسب١ٌت فٟ ثش اٌطبئؼخ

وزض٠ٚش اٌٛصبئك، اٚ اٌّٛٔزبط،اٚ اٌزالػت اٚ أطبء صفؾبد ١ّ٘ٚخ اٚ أزؾبي اسّبء ِؼشٚفخ، ٚغ١ش٘ب. -االخجبس إٌص١خ،  

 ، اٌطبئؼخ اٌزٟ لذ رىْٛ ِغشد سسبٌخ، ٔص١خ ِىزٛثخ اِٚشئ١خ اٚ ِسّٛػخ، اٌٙذف ِٕٙب إؽذاس ثٍجٍخ أٚ فٛظٝ ٌزؾم١ك أ٘ذاف غبٌجٙب رخش٠ج١خاْ 

ً اسٍؾخ اٌمٛح اٌّبد٠خ اٌزٟ رسزخذَ فٟ اٌصشاػبد ث١ٓ  فإٔٙب ثبرذ ِٓ األسٍؾخ اٌّذِشح اٌزٟ رٙذد اٌّغزّؼبد فٟ ل١ّٙب ٚسِٛص٘ب، رؼبدي أؽ١بٔب

ثخبصخ ػٕذِب رزٛفش اٌج١ئخ إٌّبسجخ ثّمبثً ٔمص اٌّؼٍِٛبد اٌصؾ١ؾخ اٌزٟ رُٙ اٌغّٙٛس، ٚظؼف االداء اٌشسّٟ فٟ اٌزؼبًِ ِؼٙب،  اٌذٚي،

 زؼًّ اٌطبئؼخ وسالػ ٠فزه إٌس١ظ اٌّغزّؼٟ ، ٚاٌٝ رط٠ٛص االفىبس ٚرغز٠خ إٌفٛط ثبٔفؼبالد ِسِّٛخ ٌٙب ٔزبئظ ظبسح ػٍٝ رّبسه اٌّغزّغ،ف

ٌّؼشفخ األخجبس، فٟ ِؾبٌٚخ إلؽذاس اٌزأص١ش اٌّسزٙذف  سغجخ اٌغّٙٛسرزٕبغُ ِغ ٚٚؽذرٗ ٚصػضػخ اسزمشاسٖ اعزّبػ١ب ٚس١بس١ب ٚصمبف١ب. 

خبصخ فٟ أٚلبد األصِبد ٚرٙذف ٘زٖ األخجبس إٌٝ اٌزأص١ش ػٍٝ اٌشٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ اٚ رؾط١ّٙب ٚاٌجٍجٍخ ٚصسع اٌفزٕخ ٚاٌطه، ٚلذ رىْٛ  ٌّشٚع١ٙب

                                                                                             راد غبثغ "ػسىشٞ أٚ س١بسٟ أٚ الزصبدٞ أٚ اعزّبػٟ ٚ صمبفٟ.

، ٚأؼىبسبرٙب ػٍٝ اٌسٍُ اٌّغزّؼٟ،ٚغشق ٚاسجبة أزطبس٘بِٚصبدس٘ب، ٚظشٚف  اٌشل١ّخ، أٛاػٙب٠زؼشض اٌجؾش اٌٝ ظب٘شح اٌطبئؼخ 

ذ ِىبفؾزٙب، ٠ٚزٕبٚي اٌجؾش دساسخ ػذد ِٓ إٌّبرط  وؼ١ٕبد رؾ١ٍ١ٍخ ِٓ اٌّغزّغ اٌؼشالٟ وٛٔٗ اوضش اٌّغزّؼبد رؼشظب ٌظشٚف اسزضٕبئ١خ ِضٍ

١ئخ ِٕبسجخ ٌٍطبئؼبد.                                         ث  

، ِٛالغ اٌزٛاصً، االظشاس، اٌسٍُ االٍٟ٘.                             اٌطبئؼخ المفتاحية:الكلمات   
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Information and communication technology revolution has produced a new kind of media, such as smart 

phones, computers, multimedia, and networks, which has created new media that combine the advantages of 

personal and public communication made it dynamic, highly deployable, and fast-moving. In spite of its 

positive results, this new media has resulted in negative phenomena reflected directly on the civil peace and 

peaceful co-existence, the most common of which is rumor, benefiting from the normal and electronic means 

of communication in achieving further spread. Moreover, and the new media turned to news agencies that 

broadcast news rumors exchanged  on purpose or unintentionally through pictures, videos, spoken or written 

texts. Accordingly, rumors turn to be truths in a fertile environment such as communication sites and mobile 

applications and are used in different ways. Means of social communications have become one of the means 

used negatively in the spread of the rumors as the averages of rumors spread agree with the progress in 

communication technology and the spread of social communication means between members of the 

community, which caused health damage and psychological and material shocks and threatened the future of 

individuals and groups through being used improperly in the society without taking into account the feelings 

of others. Moreover, communication sites in general and Facebook in particular have turned into a field of 

electronic armies, whose duty is to produce, circulate and broadcast malicious and fabricated news, offensive 

comments and irony, through professionals and experts, seeking to influence the public opinions, change the 

views of a social group, or incite a sect against another. Therefore, sources of rumors may be spontaneous 

and personal ore may be professional and organized to target different persons or parties or different groups, 

and occur in crises and conflicts and in certain competitive conditions. There are different ways of 

circulating rumors. In addition to broadcasting news, rumors which may be in the form of written or spoken 

messages, whether visual or audible, and are used to create disorder and chaos and to achieve subversive 

goals, have become one of destructive weapons which threaten the values and symbols of societies and such 

a weapon is similar to the weapons used in conflicts between countries particularly when a suitable condition 

is available and there is lack of correct information of interest to the public and weakness of the official 

performance in dealing with it. By doing this, rumors act as a weapon to destroy the social texture, disorder 

the ideas and feed the souls with poisonous emotions which have negative effects on the cohesiveness of 

society, its unity and stability  of the society sociably, politically and culturally. They harmonize with the 

desire of the public to know the news in an attempt to achieve the effect of their circulation, particularly in 

times of crisis. These pieces of news aim at influencing and destroying morale, creating confusion, sedition 

and suspicion. They may be also be of "military, political, economic, social and cultural nature and in 

different ways such as forging documents, montage, manipulating, creating fake pages, etc.    

This study deals with digital rumors, their kinds, sources, conditions, the reasons behind their increase, their 

effect on civil peace and the ways of combating them. The study also tackles some models as analytical 

samples from the Iraqi society the most exposed society to exceptional circumstances representing a suitable 

environment for rumors. 

Keywords: news media, rumors, communication sites, damage, civil peace. 
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Abstract 

Color is very important part of design for any interior space. Any interior space that is well planned, can be 

further enhanced under its psychology, by using appropriate colors. Color is among those basic tools which 

are very powerful for interior designers to express different ideas or themes in an interior space. Color 

becomes the part of space in interiors instead of only being pigment as we see it in a painting or graphics. 

Color plays many roles within the whole interior space or sometimes in parts of that space. It influences an 

interior space in setting the mood or maintaining the ambiance. It also helps in altering the perception of a 

space‘s area or volume.  

The psychology of color and its effects on people are really very advantageous. The psychological effects of 

color are different for various people and they can raise certain feelings. Hospitals use color to help promote 

healing. Similarly, the restaurants also use color that make people hungry, as some advertisers do. There is 

real validity that certain colors promote certain feelings and moods. As color and mood are interconnected, 

so the psychological impact of color should be considered while working with an interior space to select a 

color pallet. Perceiving psychological meaning of color includes the awareness that color is practiced within 

conditions, environments and circumstances. There are various contextual factors influencing a person‘s 

response to color. 

Keywords: Color, Ambiance, moods, psychology, feelings, emotions. 
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ABSTRACT 

Tourism plays a crucial role in economic development since tourism creates jobs for local people, boosts 

export of local products, and increases revenues of enterprises. Tourist satisfaction has been considered as 

one important factor contributing to tourism development of a certain destination because it could affect the 

tendency of revisit as well as positive word of mouth of tourists (Choo et al., 2016). Service quality of 

tourism business has been considered as an important determinant of tourists‘ satisfaction. Beside service 

quality, destination attractiveness might be a significant determinant influencing on tourist satisfaction. This 

research, therefore, aims to evaluate the impact of destination attractiveness on tourist satisfaction. Online 

survey of 312 domestic tourists coming from different regions of Vietnam on their satisfaction and 

evaluation of service quality and destination attractiveness of Can Tho City has been conducted. Regression 

method has been employed in this research. In this research, service quality has been measured by 3 factors, 

namely the reliability of service, the responsiveness of service, the tangibles of service. Research results 

show that destination attractiveness has the second highest positive impact on tourist satisfaction, just after 

responsiveness of service.  

Keywords: Tourist Satisfaction; Destination Attractiveness; Domestic Tourists; Tourist Behavior; Service 

Quality, Vietnam Tourism 
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INTRODUCTION 

Tourism has been considered as indispensable component of modern life. The need of travelling and tourism 

has been becoming higher and higher when living standard is increasing and when transportation has become 

more convenient. In addition, tourism also plays a crucial role in economic development since tourism 

creates jobs for local people, boosts export of local products, and increases revenues of enterprises (Bunghez, 

2016). Tourist satisfaction has been considered as one important factor contributing to tourism development 

of a certain destination because it could affect the tendency of revisit as well as positive word of mouth of 

tourists (Choo et al., 2016). Service quality of tourism business has been considered as an important 

determinant of tourists‘ satisfaction. Beside service quality, destination attractiveness might be a significant 

determinant influencing on tourist satisfaction. This research, therefore, aims to evaluate the impact of 

destination attractiveness on tourist satisfaction. 

Can Tho is the fourth largest city in Vietnam, and the largest city in the Mekong Delta - Vietnam. Tourism is 

identified as a key economic sector of Can Tho with about 8.8 million visitors and earned more than 4.4 

trillion VND in 2019 (the year not yet affected by the Covid-19 pandemic). Can Tho attracts tourists with the 

characteristics of the water area such as Cai Rang floating market, islets, cultural-historical festivals, 

traditional craft villages, monuments, valuable historical and cultural relics and diverse culinary system, etc. 

(Can Tho tourism development center, 2016). However, at present, there are very little research on the 

impact of service quality and destination attractions on visitor satisfaction in Can Tho city. Most research 

articles related to Can Tho tourism focuses on tourist satisfaction at Cai Rang Floating Market in Can Tho 

(e.g. Phuong and Ba, 2020; Trinh, 2018). On the other hand, a number of studies have investigated the 

impact of service quality and destination attractions on tourist satisfaction but in other geographical areas 

such as Nha Trang city (Huynh, 2021), and Mekong Delta (Giao et al., 2021).  

Therefore, this research aims to answer the research question how do service quality and destination 

attractiveness affect the satisfaction of tourists coming to Can Tho city? 

 

LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES DEVELOPMENT 

Tourist satisfaction and Service Quality 

Tourist satisfaction could be considered as one type of customer satisfaction. Customer satisfaction has been 

defined as the state that occurs when customers compare what they hope to get from a service or product 

with what they get from the service or product (Tse and Wilton, 1988). Customer satisfaction, in turn, is one 

of crucial determinants leading to business successfulness (Zeithaml, 1988), because customer satisfaction 

has been argued as crucial factors leading to customer retention and attraction. Tourist satisfaction, similarly, 

has been defined as the outcome when comparing customer expectations of a destination and perceived 

values in practice (Pizam, 1978). In other words, tourist satisfaction is the outcome after tourists evaluate 

many actors from pre-experience, experience, and post-experience stages (Swart, 2013). Tourist satisfaction 

is very important for a certain destination because it is an important determinant to attract tourists to visit or 

revisit such destination. (Choo et al., 2016). Tourist dissatisfaction could have significant and negative effect 

on the future development of a certain destination (Zeithaml and Bitner, 2000). Tourism has play an 

important role in local economic and social development of many regions, cities, and countries around the 

world (Bunghez, 2016), hence tourists satisfaction has been becoming a popular and interesting topic in the 

tourism field of study (Ramseook-Munhurrun et al, 2016). 

Regarding the concept of service, Gronroos (1990) defined service as a series of activities taking place 

between two parties, the service provider and the customer. This sequence of activities includes behaviors, 

processes, and practices that create use-value for customers, and satisfy their needs and expectations 

(Zeithaml and Britner, 2000). And service performance can be tied to the physical product or not (Kotler, 

2000). According to Zeithaml and Bitner (2000), customer satisfaction is a general concept that expresses 

their satisfaction when using a product or service, while service quality refers to the attention paid to specific 

components of that service. Although they are two separate concepts, service quality, and customer 

satisfaction are closely related. Oliver (1993) confirmed this when he stated that the more service quality 
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meets customer expectations, the higher the customer satisfaction. Parasuraman et al. (1985, 1988) also have 

the same opinion when concluding that service quality is the main factor determining customer satisfaction. 

Thus, customer satisfaction can be seen as an outcome, while service quality can be seen as a cause. From 

there, there is no doubt that the business will improve the service quality to get higher customer satisfaction. 

And improving service quality and visitor satisfaction is always what tourism managers aim to create loyal 

visitors who are willing to return to the tourist destination and recommend the place to others (Tian-Cole and 

Crompton, 2003). Besides, not only service quality affects satisfaction, but customer satisfaction can also 

affect service quality. This is done through customer feedback or complaints to help improve service quality 

in the future (Ramzi and Mohamed, 2010). 

In previous studies on the relationship between service quality and tourist satisfaction, Al-Ababneh (2013) 

studied the satisfaction of tourists for the Petra – Jordan historical site by examining the impact of quality 

service quality on overall tourist satisfaction. Al-Ababneh has divided service quality into 3 factors that can 

affect tourist satisfaction, which are facilities (restaurants, souvenirs, tour guides), accessibility (maps, 

parking, toilet), and attraction (museum). Research results show that the above three factors have a direct 

influence on tourist satisfaction. It shows that service quality has a significant impact on tourist satisfaction, 

and there should be an investment in these services if it is to increase tourist satisfaction with Petra. In 

another study, Alroub et al. (2012) studied the influence of restaurant service quality on tourist satisfaction in 

Amman city (Jordan). Abu Alroub used the SERVQUAL model including reliability, responsiveness, 

tangibles, assurance, and sympathy, for research. The results show that all factors influence the satisfaction 

of visitors to the restaurant in Amman, from which the author also confirms that service quality affects the 

satisfaction of visitors. Another study from Suki et al. (2013) also showed that the service quality of the hotel 

also greatly affects the satisfaction of tourists. In this study, Suki and colleagues also used the SERVQUAL 

model to study, and the results show that empathy, reliability, responsiveness, and tangibles are the factors 

that have the greatest influence on customer satisfaction. In particular, the empathy factor has the greatest 

impact because responders think that employees' understanding of customers makes them feel the most 

satisfied. Therefore, businesses should have employee training courses to nurture relationships with 

customers. Kuo and Wu (2014) used the SERVQUAL model to assess the impact of service quality of E-Da 

Theme Park (Taiwan) on customers. The results show that service quality has a positive influence on visitor 

satisfaction, especially the two factors assurance and empathy. From there, the author proposes that staff at 

the theme park should be focused on training to have an excellent service attitude, as well as a broad 

knowledge of the equipment, along with a professional demeanor that will make customers more satisfied. 

Airports are also an important part of the tourism industry, and Farooq et al. (2018) studied the impact of 

service quality on customer satisfaction in Malaysia airlines. The model that Farooq et al. (2018) used for 

research is that AIRQUAL includes 5 elements: Airline Tangibles, Terminal Tangibles, Empathy, Airline 

Image, and Personnel Services. Research results show that all of the above factors have a strong influence on 

customer satisfaction at Malaysia Airlines, thereby confirming the great impact of service quality on 

customer satisfaction. Therefore, three hypotheses are proposed in this study as follows:  

H1: Reliability of tourism service has a positive influence on tourist satisfaction in Can Tho city. 

H2: Responsibility of tourism service has a positive influence on tourist satisfaction in Can Tho city. 

H3: Tangibles of tourism service  have a positive influence on tourist satisfaction in Can Tho city. 

 

Tourist satisfaction and Destination Attractiveness 

A tourism destination is a place or geographical space that tourists intend to visit in a short period. The 

destination can be classified by scale (from the small scale destinations such as a village, a town, to the large 

scale destinations such as a city, a territory, or a country), and can also be classified by terrain (urban, rural, 

coastal, delta, mountainous, or island) (Lohmann and Duval, 2014). A destination can be a single location, or 

a set of many destinations that form a tour (Lohmann and Netto, 2016). Furthermore, in some cases such as 

the ocean cruises are also considered mobile destinations (Lohmann and Netto, 2016). The destination is a 
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complex category that represents transportation, accommodation, cuisine, and entertainment, and plays a role 

in driving all areas of the tourism industry (Heath and Wall, 1992).  

 

Cho (2000) asserted five characteristics that drive the attractiveness of a tourism destination, which are the 

attractions of the destination, the amenities and facilities, the destination‘s image, and the price. In this 

research, only first characteristic – the attractions of the destination will be studied because the remaining 

aspect already cover in the service quality of tourism service in that destination. According to Cho (2000), 

the attractions of the destination are divided into four aspects. The first aspect is a natural attraction, which is 

about the scenery, weather, and nature of a destination. The second aspect is built attractions, which are man-

made structures such as buildings, heritage sites, or amusement parks. The third aspect is cultural (museums, 

art galleries, customs, cuisine), and the final aspect is social (activities and lifestyle of the inhabitants). 

In empirical studies on the relationship between destination attractions and tourist satisfaction, Truong et al. 

(2018) studied the most special attributes of Da Lat city (Vietnam) by assessing customer satisfaction with 

an identification grid that includes natural, human, facility, and infrastructure factors. The results of this 

study show that local people, green space, lakes, waterfalls, and French-style architecture are the attributes 

that achieve the highest level of international tourists' satisfaction. And romantic landscape, mountains, 

climate, and transportation without traffic lights are the attributes that achieve the highest level of domestic 

tourists' satisfaction. In another study, Huh (2002) studied the satisfaction of visitors to the Virginia Historic 

Triangle (including 3 sites, Williamsburg, Jamestown, and Yorktown in Virginia, USA). Huh (2002) divided 

25 destination attributes into 4 dimensions: General Tour Attraction, Heritage Attraction, Maintenance 

Factors, and Culture Attraction. Research results show that Heritage Attraction had the greatest influence on 

tourists' overall satisfaction, and Culture Attraction ranked second. And the attributes that achieve the highest 

levels of visitor satisfaction are monuments, religious places, guides, traditional scenery, shopping places, 

theme parks, arts, cultural villages, tour packages, galleries, indoor facilities, architecture, historic people, 

and historic buildings. The reason that these 15 properties achieve high visitor satisfaction is that it lives up 

to their expectations. In a similar study, Alireza et al. (2015) studied the relationship between cultural 

destination attributes and tourist satisfaction in Shiraz city (Iran). The results show that all four factors 

General Tour Attractions, Heritage Attractions, Maintenance factors, and Cultural Attractions have 

significant impacts on tourist satisfaction. In which Heritage Attractions and Cultural Attractions are 2 

dimensions that have a huge impact on visitor satisfaction, while Maintenance Factors and General Tour 

Attractions have a small impact. Next, Zhao et al. (2018) did a study on the factors affecting customer 

satisfaction with Mount Wuyi – a world natural and cultural heritage site. Research results show that the 

world‘s natural and cultural heritage site increases the attractiveness of tourists to the locality and makes 

them satisfied. In particular, the main factors affecting the satisfaction of tourists coming to Mount Wuyi are 

the natural landscape, tea culture, and ecological environment. 

Based on the SERVQUAL model and the impact of destination attractions, this thesis will be studied based 

on the following model, including Reliability, Responsiveness, Tangibles, and Destination Attractions. 

Therefore, it is proposed that: 

H4: Destination attractions have a positive influence on tourist satisfaction in Can Tho city 

 

METHODOLOGY 

Primary research is a method that collects firsthand data from observations, interviews, or surveys (Driscoll, 

2011), which is different from secondary research – the method of research that reuse material from other 

researchers (Hox and Boeije, 2005). This research is a primary research where data were collected through 

surveying tourists coming to Can Tho, Vietnam.  

The structure of the questionnaire includes three main sections. The first section is an introduction to the 

survey as well as consent form from respondents. The second section includes questions about key constructs 

of the study, including reliability, responsiveness, tangible, destination attractions, and tourist satisfaction. In 
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this section, there are a total of 24 questions that are evaluated based on a 5-point Likert scale: (1) Extremely 

disagree, (2) Disagree, (3) Neutral, (4) Agree, (5) Extremely agree. The third section includes questions 

about responders' personal information such as age, occupation, gender, income, and place of residence. 

There are basically two types of sampling techniques, which are random sampling and non-random sampling 

(commonly convenience sampling and snowball sampling). Random sampling is considered an ideal 

sampling method that all characteristics of the population can be comprised equally, and the bias is 

minimized (Jawale, 2012). However, to implement this method a complete accounting population is required 

(Jawale, 2012). And that is too difficult to do with a survey where respondents could be anywhere in 

Vietnam. Therefore, non-random sampling method has been employed in this study. Convenience sampling 

method has been selected. However, to ensure the generalisation of the sample and reduce possible bias of 

the sample, respodents were survey in different places (i.e. different attraction sites in Can Tho city) and in 

different time during the day. The sample size of this study is 312 domestic tourists. Domestic tourists have 

been selected because at the time when the study conducted, there were not many international tourists 

coming to Vietnam due to restriction of travelling because of Covid.  

After collecting data, the researcher will check the collected survey samples, clean the data, and remove the 

unqualified samples. Unqualified samples include samples that did not complete the answers or samples that 

selected only 1 answer for all questions. After the data has been clean, the researcher will enter the data, the 

software used for data entry is SPSS. 

Regarding data analysis methods, this study will apply Descriptive Statistics, Multiple Regression model, 

and Cronbach's Alpha. 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Sample characteristics 

The sample size of this study is 312 domestic tourists. Characteristics of respondents participating this study 

is summarized in the table below.  

 

Table 1. Sample Characteristics 

Characteristics Description 
Frequency 

(persons) 

Percent 

(%) 

Age 18-40 255  81.73  

 

41-60 45  14.42  

 

Over 60 12  3.85  

Gender Female 204  65.38  

 

Male 105  33.65  

 

Prefer not to say 3  0.96  

Residential Area North 51  16.35  

 

Central 82  26.28  

 

South 179  57.37  
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Profession Unemployed 90  28.85  

 

Freelancer 63  20.19  

 

Employee 57  18.27  

 

Manager 33  10.58  

 

Others 69  22.12  

Monthly Income  Under 5 million VND 141  45.19  

 

 5-10 million VND 87  27.88  

 

10-15 million VND 54  17.31  

 

 15-20 million VND 3  0.96  

 

Over 20 million VND 27  8.65  

Total 

 

312  100.00  

(Source: Results from data collected by surveying 312 domestic tourists, 2021) 

 

Regarding age, majority of participants (81.73%) is between the ages of 18 and 40. The age of 41-60 

accounts for 14.42% of sample, and those over 60 accounts for 3.85%. 

Regarding gender, the sample is biased since there is a significant disparity between the genders of the 

respondents. The female respondents accounts for more than half  (65.38%) of the sample while while male 

respondents only accounts for 33.65%. Few respondents did not want to reveal gender. 

Regarding region of residence, the majority of respondents (72.12%) is from the South of Vietnam. The 

number of respondents coming from the North and the Central is 11.54% and 16.35% respectively. 

In terms of careers, in general, respondents are quite diverse in terms of career status. Occupational status 

has a fairly even ratio with 28.85% of respondents not working or finding a job, 22.19% of respondents are 

freelancers, 18.27% of respondents are full-time employees, 10.58% of respondents hold positions of 

manager – business owner, and the remaining 22.12% of respondents have another occupational status. 

Regarding monthly income, nearly half of the respondents (45.19%) has monthly income of less than 5 

million VND. Respondents with income levels from 5-10 million VND accounts for 27.88%. Proportion of 

those with income from 10-15 million VND,  from 15-20 million VND, and 20 million VND is 17.31%, 

0.96%, 8.65% respectively. Those could be considered as relatively small compared with proportion of 

respondents with monthly income less than 10 million VND. Currently, those with income over 11 million 

VND per month are consiered as high income and need to pay income tax, according to Vietnam law. 

Therefore, it could be seen that in general, the majority of respondents are those with not high monthly 

income. 

 

Quality of Tourism Services in Can Tho City  

Before evaluating impacts of quality of tourism services in Can Tho city on tourist satisfaction, it is 

important to test reliability of the scale and to understand the status quo of perception of tourists on service 

quality. These two issues will be discussed in this section.  
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Reliability of Service Quality Scale 

Cronbach Alpha test will be used for testing reliability of the scale. Results of Cronbach Alpha test are 

illustrated in below table.   

 

Table 2. Reliability Test of Three Dimensions of Service Quality 

 Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach‟s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Reliability of Service (Cronbach’s Alpha = 0.872)   

Can Tho city has activities as advertised 0.532 0.706 

Can Tho city always has care and help when you need 0.642 0.638 

Can Tho can show care and satisfactorily deal with the problem you 

encounter 

0.595 0.667 

There is a timely notice to you when there is a change 0.431 0.750 

Responsiveness of Service (Cronbach’s Alpha = 0.824)   

You are always served quickly, on time, and always guided 0.682 0.754 

The staff here are always ready to help you 0.716 0.743 

You are always attentive service even when crowded 0.673 0.777 

Tangibles of Service (Cronbach’s Alpha = 0.872)   

The information about the tourist area is clear and specific 0.753 0.827 

Safe, convenient, and diverse means of transportation 0.732 0.835 

Quality accommodation facilities; Unique travel service 0.737 0.832 

Attractive landscape and architecture 0.691 0.853 

(Source: Results from data collected by surveying 312 domestic tourists, 2021) 

 

Cronbach Alpha of three scales measuring quality of tourism services (i.e. Reliability of Service, 

Responsiveness of service, and Tangibles of Services) are greater than 0.6. In addition,  

all items in the table have corrected items-total correlation above 0.3 and cronbach alpha and have Cronbach 

Alpha if items deleted less than initial Cronbach Alpha. All of these indicate that three scales measuring 

quality of tourism services are reliable and none of the observed variables is excluded. This scale will be 

used for measuring quality of tourism services in this study.  
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Perception of Domestic Tourists on Quality of Tourism Services in Can Tho 

The table below presents descriptive statistics of perception of tourists on three dimensions of quality of 

tourism services in Can Tho City.  

 

Table 3. Perception of Tourists on Tourism Service Quality in Can Tho City 

Code Items Mean Std. 

Deviation 

Meaning 

RL Reliability of Service 3.94 0.579 Agree 

RL01 Can Tho city has activities as advertised 4.07 0.862 Agree 

RL02 Can Tho city always has care and help when you need 3.91 0.765 Agree 

RL03 

 

Can Tho can show care and satisfactorily deal with the problem 

you encounter 
3.89 0.723 Agree 

RL04 There is a timely notice to you when there is a change 3.88 0.706 Agree 

RS Responsiveness 3.92 0.676 Agree 

RS01 You are always served quickly, on time, and always guided 3.98 0.800 Agree 

RS02 The staff here are always ready to help you 4.07 0.658 Agree 

RS03 You are always attentive service even when crowded 3.72 0.886 Agree 

TA Tangibles 3.92 0.753 Agree 

TA01 The information about the tourist area is clear and specific 4.02 0.847 Agree 

TA02 Safe, convenient, and diverse means of transportation 4.01 0.865 Agree 

TA03 Quality accommodation facilities; Unique travel service 3.80 0.874 Agree 

TA04 Attractive landscape and architecture 3.85 0.953 Agree 

(Source: Results from data collected by surveying 312 domestic tourists, 2021) 

 

The table above shows quality of tourism services in Can Tho city is quite high. In fact, the genernal 

perception of tourists on all three dimensions of quality of tourism services (i.e. Reliability of Service, 

Responsiveness, and Tangibles) are around 3.9, which falls under the range of ―agree‖. There is insignificant 

differences in evaluated scores between theses theree dimensions. This implies that tourism services in Can 

Tho somehow has balance quality across dimensions. However, it is notable that the highest score is 5, 

which means that there are still a significant gap to improve quality of tourism services in Can Tho city.  

 

Regarding reliability of services, the statement "Can Tho has activities as advertised" got the most positive 

responses from respondents (RL01's Mean = 4.07), which means that Can Tho is very reputable in promoting 
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tourism and does not advertise things excessively. However, the statement "There is a timely notice to you 

when there is a change" received the lowest level of agreement (RL04's Mean = 3.88), which means that 

tourism services in Can Tho have not been completely informed the visitors timely when there was a change. 

Therefore, services in Can Tho should improve this area by notifying visitors of service changes as soon as 

possible and suggesting alternatives to visitors if necessary. 

Regarding responsiveness of tourism services in Can Tho city, the statement "The staff here are always ready 

to help you" received a very high level of agreement (RS02's Mean = 4.07), which shows that the staff's 

willingness to serve is very high and makes visitors satisfied. However, the statement RS03 shows that staff 

at Can Tho cannot fully meet customers‘ needs when crowded (RS03's Mean = 3.72). To improve this 

problem, business owners should hire more employees when the business is well developed, or train 

employees to make customers happy even when they have to wait.  

Regarding perception of tangibles of tourism services in Can Tho city, TA01 is the statement with the 

highest level of agreement (TA01's Mean = 4.02), which means Can Tho does a good job of conveying 

information and guiding tourists to tourist destinations. However, the TA03‘s mean (Mean = 3.80), which 

shows that tourists are not completely satisfied with accommodation facilities and they do not feel that 

tourism services in Can Tho are really unique. To improve this, business owners should periodically check 

and upgrade their facilities and try to differentiate their services from other tourist cities. 

 

Destination Attraction 

The reliability test of the destination attraction scale is illustrated in the table below.  

Table 4. Reliability Test of Destiantion Attraction Scale 

 Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach‟s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Destination Attractions (Cronbach’s Alpha = 0.844)   

Weather in Can Tho City is comfortable 0.643 0.819 

Cuisine in Can Tho City is diverse and delicious. 0.705 0.794 

Local residents in Can Tho city is hospitalized.  0.724 0.783 

Attraction sites in Can Tho City are beautiful. 0.656 0.813 

(Source: Results from data collected by surveying 312 domestic tourists, 2021) 

 

The scale "Destination Attractions" includes 4 observed variables. The Cronbach's Alpha coefficient is 

greater than 0.6 (equal to 0.844) and the total correlations of all observed variables in this scale are greater 

than 0.3 (ranging from 0.643 to 0.724), thus, the scale of reliability is satisfactory and none of the observed 

variables is excluded. 

The table below shows how respondents agree with the items proposed in the Destination Attractions 

section, which is performed by using the descriptive statistics method. 

Table 5. Perception of Tourists on Can Tho Destination Attraction 

Code Items Mean Std. Meaning 
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Deviation 

DA Destination Attractions 4.09 0.736 Agree 

DA01 Weather in Can Tho City is comfortable 3.94 0.933 Agree 

DA02 Cuisine in Can Tho City is diverse and delicious. 4.27 0.815 Extremely 

Agree 

DA03 Local residents in Can Tho city is hospitalized.  4.16 0.871 Agree 

DA04 Attraction sites in Can Tho City are beautiful. 4.00 0.945 Agree 

(Source: Results from data collected by surveying 312 domestic tourists, 2021) 

 

The table above shows that that Can Tho is quite attractive to tourists. In fact, means of all observed 

variables DA01, DA02, DA03, and DA04 ranges from 3.94 to 4.2; this indicates that majority of respondents 

choose "agree" with all statements measuring ―Destination Attractions". Cuisine in Can Tho city is 

considered as the most attrative components of Can Tho destination (DA02‘s Mean = 4.27). Weather is also 

one of factors attracting tourists (DA01' Mean = 3.94), but this items has relatively low scores compared to 

other itmes in the scale.  

 

Tourist satisfaction 

The table below indicates the reliability of the tourist satisfaction, which is performed by using the 

Cronbach‘s Alpha method. 

Table 6. Reliability Test of Tourist Satisfaction Scale 

 Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach‟s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Tourist Satisfaction (Cronbach’s Alpha = 0.844)   

In your opinion, Can Tho city meets your expectations for Can Tho city 0.657 0.811 

I am satisfied with the services of Can Tho city that I am using 0.719 0.799 

Travel services here make you more satisfied than in other places 0.738 0.789 

You satisfied with the destination attractions of Can Tho city 0.710 0.801 

The destination attractions of Can Tho city make you more satisfied than 

other places in Mekong Delta 

0.480 0.858 

(Source: Results from data collected by surveying 312 domestic tourists, 2021) 

 

The scale "Tourist Satisfaction" includes 5 observed variables. The Cronbach's Alpha coefficient is greater 

than 0.6 (equal to 0.844) and the total correlations of all observed variables in this scale are greater than 0.3 
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(ranging from 0.480 to 0.738), thus, the scale of reliability is satisfactory and none of the observed variables 

is excluded. 

The table below shows how respondents agree with the items proposed in the Tourist Satisfaction section, 

which is performed by using the descriptive statistics method. 

 

Table 7. Satisfaction of Domestic Tourists  

Code Items Mean Std. 

Deviation 

Meaning 

SAT Tourist Satisfaction 3.92 0.672 Agree 

SAT01 In your opinion, Can Tho city meets your expectations for 

Can Tho city 

3.99 0.887 Agree 

SAT02 I am satisfied with the services of Can Tho city that I am 

using 

4.01 0.744 Agree 

SAT03 Travel services here make you more satisfied than in other 

places 

3.58 1.002 Agree 

SAT04 You satisfied with the destination attractions of Can Tho city 4.07 0.741 Agree 

SAT05 The destination attractions of Can Tho city make you more 

satisfied than other places in Mekong Delta 

3.94 0.879 Agree 

(Source: Results from data collected by surveying 312 domestic tourists, 2021) 

 

This result shows that in general tourists are satisfied with the service and destination attractions of Can Tho 

city. In fact, all values of means of the observed variables SAT01, SAT02, SAT03, SAT04, and SAT05 

ranges from 3.58 to 4.07. These scores indicate that respondents agree with all statements measuring tourists 

satisfaction. In particular, the majority of respondents said that destination attractions are the most attractive 

to them (SAT04's Mean = 4.07). However, Can Tho destination could not make domestic tourists more 

satisfied than in other destinations in Mekong Delta do. That might be because most destinations in Mekong 

Delta Vietnam has similar characteristics.  

 

Impacts of Quality of Tourism Service and Destination Attraction on Tourist Satisfaction 

The table below illustrate results of linear mulitple regression. 

 

 

 

Table 8. Results of Linear Multiple Regression  

 Unstandardized Coefficients t Sig. 

 B Std. Error   
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(Constant) 0.431 0.301 1.433 0.155 

RL (Reliability) 0.221 0.106 2.078 0.040 

RS (Responsiveness) 0.379 0.101 3.748 0.000 

TA (Tangibles) 0.054 0.101 0.537 0.592 

DA (Destination Attractions) 0.224 0.099 2.251 0.027 

R 0.780    

R Square 0.609    

Adjusted R Square 0.593    

(Source: Results from data collected by surveying 312 domestic tourists, 2021) 

 

After regression analysis, R2 = 0.609 was obtained. This means that 60.9% of the variation of the dependent 

variable (Tourist Satisfaction) is explained by 4 independent factors (Reliability, Responsiveness, Tangibles, 

and Destination Attractions).  

From the above results, the estimated regression equation of tourist regressions is: 

SAT= 0.431 + 0.221RL** + 0.379RS* + 0.054TAns + 0.224DA** 

Where     ns: non-significant 

*: significant at alpha = 5% 

**: significant at alpha = 1% 

SAT: Tourist Satisfaction 

RL: Reliability 

RS: Responsiveness 

TA: Tangibles 

DA: Destination Attractions 

Through the study, the results showed that responsiveness of service is the factor that has the greatest impact 

on visitor satisfaction in Can Tho (Beta coefficient=0.379), followed by destination attractions (Beta 

coefficient=0.224), and the reliability of service. Tangibles of service is a factor that has not had a significant 

impact on tourist satisfaction in Can Tho city. The results of this study show that there are differences 

compared with similar studies on the influence of service quality and destination attractions on tourist 

satisfaction in Nha Trang city conducted by Huynh (2021). 

 

 

CONCLUSION 

The research has confirmed that the reliability of service, the responsiveness of service, and destination 

attractions are factors that have a positive influence on tourist satisfaction in Can Tho city. In which, the 

responsiveness of service is the factor that has the most significant influence on tourist satisfaction in Can 

Tho, followed by destination attractions and reliability of service. However, this study could not find  
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supporting evidence for the impacts of tangibles of service on tourist satisfaction. Based on this resutls, in 

order to improve tourist, Can Tho city should have improvements and developments in infrastructure and 

transportation. The modernity of architecture and the convenience of transportation will increase the 

satisfaction of visitors coming to Can Tho city. 
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Abstract 

Members of the royal family are considered important topics in Sumerian Studies, Especially the era of the 

third dynasty of Ur ( 2114 – 2004 B.C ). In this research, we tracked the members of the family of King 

Amar Suen (dAmar-dSu'en), their political and economic activities. Through the research, we followed a 

group of the daughters of king Amar Suen who had occupied positions of princess (dumu-munus-lugal) in 

the third state of Ur. The Sumerian texts of King dAmar-dSuen recorded twelve daughters mentioned in 

cuneiform texts as the daughter of the king (dumu-munus-lugal), such as ( Enmahgalanna (En-ma-gal-an-

na ), Geme-Nanna (Geme2-
dNa-an-na), (Geme-Eana (Geme2-e2-an-na), Nin- hedu(Nin-e2-du7),  Ninlil-

tukulti (dNin.lil2-tu-kul2-ti), Pakinana (Pa4-ki-na-na), Simat-ishtaran( Simat-ditarn (KA.DI), Shat-Mami 

(Št-dma-mi),Shelebutum (e-le-bu-tum), Taddin-Etar ( ta-din-e4-tar), Tezen-mama (Te-i-in-ma-

ma) and Šāt-Eštar (a-at-eš18-tar2 ).A number of the daughters of King dAmar-dSuen married men with 

great positions in the third state of Ur, such as (Arad2-
dnanna) and sometimes written in (Arad2-

dnanna), who 

married Shat mami (Št-dma-mi) the daughter of King dAmar-dSuen who was the minister (sukkal-ma) 

in the time of King Ibbi Suen (Sigrist , M &Owen,David, MVN,Vol.13,p.137.).Šāt-Eštar, which is identical 

to the seal-impression daughter of the king, wife of Šarakam. The scribe (ša-at-eš18-tar2 , dumu-munus lugal, 

dam šara2-kam, dub-sar was specialized in trading several materials, primarily barley and flour and then 

dates, as well as textiles and clothing types. The people she dealt with were Agatia, Šulgi-mudah, Abituni, 

Šāt-Su‘en, Šāt-Nūnu, Šeškala, and Lugal-nisaĝ-e( Saadoon,A., Iraq,Vol.80, 2018,p.213). 
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Abstract 

MSMEs continue to be the backbone of the economy for countries like India where the problem of 

unemployment is steadily escalating and the agriculture land holdings continue to shrink. With the limited  

data  and  information, this  paper  aims  to  examine  the  recent  developments in  women  participation / 

entrepreneurs  in  India.  This  paper  focuses  on  Vision of Atma Nirbhar Bharat role and significance of    

micro, small and medium  enterprises. The  objective  of  the  paper  is ; a)  to  estimate  the  ratio and share   

of  the   labour  force  in registered  and  unregistered  MSMES  . b)  To analyse the growth and progress of 

MSME in India., c)  to  identify  the socio-economic  problems faced  by  MSME‘s  d) credit  availability,  e)  

development  of  women  entrepreneurship  under  planning.    The State of Uttarakhand and Rajasthan in 

India is looking at sustainable and inclusive industrial growth as it faces an acute problem of migration from 

the hilly terrain to the plains due to lack of employment and business opportunities. The purpose of this 

paper is to comprehensively analyse the role of women participation in micro, small and medium enterprises  

in Rajasthan and Uttarakhand  and to explore the reasons responsible for hindering their growth. A 

descriptive study was conducted with the help of secondary data  and is based on extensive review which 

significantly contributes in directing the stakeholders to take appropriate measures for speedy development 

of the region   The  recent  trends  show  that  when  women  are  better  educated  and  have  better  paid  

employment  opportunities,  then  participation  of  women  might  decline  in  SMES  and  they  may  move  

towards  large  scale  industries.  

Keywords- MSME, Unemployment, Business opportunities, Migration, Socio-economic. 
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Abstract 

Employees are the backbone of any company therefore, their management plays a major role in deciding the 

success of an organization. Employee Management System makes it easy for the employer to keep track of 

all records. Although many scenarios has been done. However, this System was developed and designed to 

achieve maximum efficiency and reduce the time taken to handle the manual activity of processing employee 

data. It is designed to replace an existing manual record system thereby reducing time taken for calculations 

and for storing data. The system uses JavaScript, HTML, CSS and jQuery as its front end and MySQL and 

PHP as its backend for the database. The system is strong enough to withstand regressive daily operations 

under conditions where the database is maintained and cleared over a certain time of span. The 

implementation of the system in an organization will considerably reduce data entry, time and also provide 

readily calculated reports, assures the perfect platform for re-engineering and aligning Human Resource 

processes along with the organizational goals. This system brings about an easy way of maintaining the 

details of employees working in any organization. It is simple to understand and can be used by anyone who 

is not even familiar with simple employees system. It is user friendly and just asks the user to follow step by 

step operations by giving easy to follow options. It is fast and can perform many operations for a company. 

The goal of this project is to design and develop an employee management system to fill existing gaps in the 

manual management of employees. 

Keywords: System, Employee, Management, Database.  

 

INTRODUCTION 

Employees are the backbone of any company therefore their management plays a major role in deciding the 

success of an organization (Durst et al., 2018). Employee Management System makes it easy for the 

employer to keep track of all records. The ever changing trend in technology brought the necessity for the 

automation of everything from paper-and-pen based to absolute computer domination. The overwhelming 

emergence of computers paved way to easier access of information that leads to increased production, 

efficiency and reliability (Blanco-gonz et al., 2022). Large and even small and medium sized companies 

have always implemented a system (whether electronically or manually) to be able to manage its employees 

effectively. The effective management of these records ensures sound decisions based on full, accurate and 

up-to-date information to be made. This also ensures that any decision made can be traced, scrutinized and 

justified if necessary. The Employee Management segment have long used such information to track 

employees‘ performance, incentives, problems etc. to streamline the company‘s input and consequently, 

maximize its productivity (Bunjak et al., 2022).This need paved the way to the development of databases to 

store and retrieve important information. In the development of generic management systems, the 

organization of storage of data was prioritized. A typical database management system controls the creation, 

maintenance and use of the database storage structures of institutions (Blanco-gonz et al., 2022). A flexible 

and easy to use Employee Management System for small and medium sized companies provides modules for 

personnel information management which allows organizations and companies to manage the most crucial 

organization asset people (Hussain et al., 2021). The combination of these modules into one application 

assures the perfect platform for re-engineering and aligning Human Resource processes along with the 

organizational goals (Curcuruto & Griffin, 2023). 
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1.2 Problem Statement 

Manual handling of employee information poses a number of challenges. This is evident in procedures such 

as leave management where an employee is required to fill in a form which may take several weeks or 

months to be approved (Bunjak et al., 2022). The use of paper work in handling some of these processes 

could lead to human error, papers may end up in the wrong hands and not forgetting the fact that this is time 

consuming (Obayes & Hamzah, 2022). A number of current systems lack employee self-service meaning 

employees are not able to access and manage their personal information directly without having to go 

through their managers. Another challenge is that multi-national companies will have all the employee 

information stored at the headquarters of the company making it difficult to access the employee information 

from remote places when needed at short notice. The project is aimed at developing an employee information 

system to cover this gap. 

 

1.3 Aim 

To design and develop an employee management system. 

 

1.4 Objectives 

To design a reliable electronic employee records management system that will replace the slow, unreliable, 

insecure box file system of managing employee records. 

To establish the system design models required to create a properly functioning system. 

To implement the system design and test its functionality to satisfy the user defined and system 

functionalities. 

 

1.5 Significance of Study 

This system is expected to be user friendly and will offer easy access to data as well as services such as 

online leave management, e-recruitment, and timely report generation, monitoring employee performance, 

task management, project management and employee tracking. Without an employee management system, it 

is very tedious for the human resource department to keep track of each and every employee and even harder 

for a project manager to assign tasks to the project team. The employee management system will be 

developed to provide information of employees and many other facilities at the click of a button. 

 

1.5.1 Additional benefits 

This system will reduce the complexity of employee management. 

By using this system we can easily maintain all the records about‖ ON  

An EMPLOYEES‖ or ―OFF EMPLOYEES‖. 

It will reduce searching time. 

It can be easily handled by the person who have elementary knowledge of computer because it provides a 

user friendly environment. 

It‘s hardware and software configuration is not very costly that means, the hardware and software 

requirement for this software/project are not very costly. 

New Employees can get to know other employee through the Chat platform of the software or system. 
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1.6 SCOPE OF THE STUDY 

This project was designed to support the management of employees of an organization, such as an enterprise 

with many branches. 

 

1.7 SUMMARY  

This chapter began by giving a brief overview of the entire project, the background of the project and the 

scope. The problem definition, highlights the current problems faced with the use of the systems that are in 

place and outlines briefly the solution system to be developed. The next chapter will focus on the literature 

review. This is literature that relates to the project and similar systems. 

 

2.1 Review of Literature on Employee Management System 

According to (Li, Ramiaah &Wal, 2003), an electronic record is preserved if and only if it continues to exist 

in a form that allows it to be preserved while providing reliable and authentic evidence of the activity that 

produced the record. Demonstrating the authenticity of electronic records requires one to verify that: the 

right data was put into storage properly; either nothing happened in storage to change this data or changes in 

the data overtime are significant; all the right data and only the right data is retrieved from storage; the 

retrieved data was subject to an appropriate process and the processing was executed correctly to output an 

authentic reproduction of the record. According to (Nuwandida, 2015) Electronic records offer many benefits 

both tangible and intangible. They provide cost savings in space and office supply usage. The ability to 

include graphs, tables, and images within text documents, to access records faster and more thoroughly, to 

reduce fraud, to create comprehensive audit trails, and to provide better customer service are all benefits. 

Electronic records also create new problems. Records in electronic form can be destroyed by exposure to 

magnets and infection by computer viruses. The actual longevity of media used to store electronic records for 

permanent retention is unknown, whereas some paper records have survived for centuries.Electronic records 

are unreadable to the naked human eye and therefore dependent on computer hardware and software for 

access. Both hardware and software become obsolete over time. Data incompatibilities and frequent access 

may create errors in files. From the management side, data may be kept either far beyond or deleted before 

normal business retention periods. Historical records in electronic format can be lost completely 

(Nuwandida, 2015).  

 

2.2.1 Employee records management models 

The life cycle model  

Yusof and Chell (2000), state that the development of the Records Life Cycle concept began in the USA in 

the 1930s. It was invented by the National Archives of the USA in response to the ever-increasing volume of 

records produced by organizations. The Record‗s Life Cycle model has since been dynamically used in 

places like North America and indicates a separation amongst records management and archival management 

(Swetland, 2000; Shepard & Yeo, 2003). The Records Life Cycle is an analogy of the life of a biological 

organism which is born, living, and then dies. Records are created and vigorously used in relation to their 

purpose (reason for their creation). In discussing the weaknesses of the model in relation to the management 

of electronic records, (Yusof and Chell ,2000) explained that with the evolution of technology, the record 

grew more prone to transformation and conversion. The concept of a Records Continuum was subsequently 

promoted in the records management field because it addressed the management of both paper-based and 

electronic records. The perceived weaknesses of the Records Life Cycle model therefore inadvertently led to 

the development of the Records Continuum model.    
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The Records Continuum model.    

Under the Records Continuum model, archivists and records managers would be involved in all the stages of 

managing records. This enables the creation of the right records containing the right information in the right 

formats; organizing the records to facilitate their use; systematically disposing of records that are no longer 

required; and protecting and preserving records. The Records Continuum model originated in Canada but 

was developed and adopted in Australia (Bantin, 2002). According to (McKemmish, 1998), the Continuum 

model was developed by her Australian colleague, Frank Upward. The model provides a graphic tool for 

framing issues about the relationship between records managers and archivists, past, present and future, and 

for thinking strategically about working collaboratively and building partnerships with other stakeholders.   

 

2.2.2 Employee Management Issues 

Poor leadership 

Employees not only need guidance from their managers or leaders, but they also need to know that they will 

be there to help them when they need them or to help put things back on the right track. Darker forces 

sometimes drive leaders as well as their followers. Bad leadership is as ubiquitous as it is insidious 

(Kellerman, 2007). (Kellerman, 2007) further points out that, "Like good leaders, bad leaders are 

characterized by traits such as intelligence, high energy, strong drive for power and achievement, 

decisiveness, and determination. Bad leaders have a skill set that ranges from being good at communicating 

to being good decision making. Kellerman (2007) also describes bad leaders as, "incompetent, rigid, 

intemperate, callous, corrupt, insular, and evil" (Kellerman, 2007). (McGowan, 2010) also notes, 

"Leadership can't lead if it can't see" (McGowan, 2010). Many leaders/managers are not successful due to 

their authoritative leadership styles, resulting in increased communication gap with their employees. Such 

leaders are unable to earn the respect and loyalty of their employees, who simply follow their orders because 

of their authority. Accordingly, there is a greater possibility of turnover and absenteeism by the valuable 

workforce (Ahmed et al, 2010). (Fowlie & Wood, 2009) further illustrate from one of their studies that, "bad 

leadership equates to a lack of self-management and relationship management competencies" (Fowlie & 

Wood, 2009). Lack of communication and guidance from management simply exacerbates existing or 

potential problems. As a result, this could then leave the employees feeling like no one is listening and the 

relationship between employees and management starts deteriorating. 

 

Poor motivation 

Once the relationship between employees and management starts to deteriorate, this can then lead to 

motivational issues. Managers need to realize that every employee is different. Some employees prefer to 

work independently while others like the continued feedback and support from their leaders. As (Lazenby, 

2008) notes, "A one-size-fits-all apprach to employee motivation doesn't work. Challenges that motivate one 

person might actually discourage another. Some individuals seem to have a high need for praise and 

recognition, even when their work is mediocre; others don't seem to care about those things" (Lazenby, 

2008). As Lazenby (2008) further points out, "People are different, and we need to master the skills needed 

to motivate different people" (Lazenby, 2008). While some employees might be motivated by monetary 

rewards, managers also need to be aware that motivation could also depend on the age of the employee. 

Although one might not think that age is a factor when it comes to motivating workers - it actually is. 

Younger employees tend to be more motivated by monetary rewards and older employees are generally 

motivated by other factors. As (Kauffman,1987) points out, "aging, in itself, does not lead to mental 

impairment, such as memory loss or a breakdown in intellect. They [older workers] may no longer be 

striving for top pay; they may see the need for better balance between work life and home life; their children 

may be self-supporting and their monetary needs are no longer a driving force" (Kauffman, 1987). Not 

motivating employees can then lead to inter-departmental or departmental conflict - especially if employees 

believe inequality exists. 
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Not managing conflict appropriately 

Conflict in the workplace is not always a bad thing. However, conflict that's not managed properly can 

certainly lead to bigger problems. Occasional conflict, if managed appropriately, can lead to creativity, better 

decision-making, and improved results. However, too much conflict can lead to a decrease in performance 

and group cohesion (Sikes, Gulbro, & Shonesy, 2010). (Assael, 1969) further notes that, "constructive 

conflict results in improved communications between organizations, allowing for legitimate differences of 

interests and beliefs to emerge" (Assael, 1969). Culture wars can occur when the beliefs and habits of one 

cultural group come to dominate the norms of the workplace, making it difficult for members of other groups 

to be included, understood, and to attain success (Turner, 2007). If conflict is not managed properly the 

results can ultimately affect the company's bottom line. They "can substantially impact the vital 

organizational objective of serving customers (Tjosvold, Dann, & Wong, 1992). It is generally agreed by the 

organization theorists that organizational conflict should be managed rather than resolved to enhance 

individual, group, and system wide effectiveness. The management of organizational conflict involves the 

diagnosis of and intervention in conflict at intrapersonal, interpersonal, intragroup, and intergroup levels 

(Rahim et al, 1992). They further pointed out that, "The difference between resolution and management of 

conflict is more than semantic. Conflict resolution implies reduction or elimination of conflict, whereas the 

management of conflict does not necessarily imply reduction or elimination of conflict (Rahim et al, 1992). 

Conflict is almost certain to occur in work teams due to the fact that they are comprised of different people 

possessing different perceptions, personalities, and behaviors. Although incredibly effective, work teams 

may stumble upon barriers which must be overcome to allow for growth and continuation towards the 

common goals of the group. Unfortunately conflict can't be managed by walking away. You have to tackle 

the issue and, "the important takeaway is not necessarily knowing how to eliminate conflict all together, but 

to eliminate the problems before they begin or be prepared to deal with the conflict as it is presented" (Sikes, 

Gulbro, & Shonesy, 2010). 

 

2.3  Review of Related Applications 

We analyzed the biggest, most popular websites that let users review service-based businesses. Read on for a 

sense of the size and relative reach of each of these sites, as well as a look at the costs and benefits of 

becoming a member, and the policies that protect the site from spam and shield the business owner from 

abuse. 

 

2.3.1 Orange HRM 

This is a powerhouse human resources tool that any small or midsize business can benefit from using. With 

Orange HRM, you have options: You can download and install the system on your own hardware, or you can 

purchase a hosted solution. To get prices for the hosted solution, you have to contact them from their 

―Request a Quote page‖. Orange HRM's features include: fully modular, add-ons (e.g., benefits, employee 

self-service, training, budget, job and salary history, etc.) For purchase, all standard HR functions 

(employees, leave, benefits, performance, etc.), and more. The installation is fairly straight-forward. With a 

self-extracting Windows installer or full-source installations for Windows, Mac, and Linux, you can get 

Orange HRM up and running on nearly every platform. If you don't have the hardware or the skills to set up 

Orange onsite, you can request a quote for a hosted instance of Orange HRM. You can also purchase support 

plans and customizations (Simaanya, 2014). 

 

2.3.2 Simple HRM 

Simple HRM, offers an open source version of its professional platform. This version offers time 

management, and it can be installed on either a WAMP (Windows Apache MySQL PHP) or LAMP (Linux 
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Apache MySQL PHP) server. Once installed, Simple HRM offers every feature you need to solidify your 

HRM department: employee information, leave management, travel management, expense management, 

benefit management, and task reporting. Simple HRM allows you to assign a CV to an employee and define 

eligibility for rehire. Each major module offers plenty of granular control, and the user interface is well laid 

out (Simaanya, 2014). 

 

2.4 Summary 

The literature review in this chapter has looked at a brief overview of existing HR and employee 

management systems and what procedures have to be followed when executing these HR tasks. Various 

front and back end technologies  were  also  reviewed highlighting  the  advantages  and  disadvantages  of  

their  use, lastly the chapter looked at the importance of security over the Internet and suggested ways in 

which a web application can be made secure. The next chapter will take a look at the system analysis of the 

developed system. 

 

2.5 Conclusion 

Employee management issues can have adverse effects to any business and ultimately to their bottom line. 

Furthermore, unaddressed issues and/or poor leadership tend to have a rippling effect that can start with one 

employee and work its way through departments or even entire company's if not addressed accordingly. Not 

managing employees appropriately can also lead to reduced opportunities not only for the employee, but for 

the company. In summary, poor leadership can result in not providing proper direction and/or guidance to 

your employees to meet company goals, not motivating employees can result in a decrease in employee 

productivity, and not managing conflict can lead to low morale or even a belief of inequality among the 

workgroup if issues are not handled properly. As (Ahmed et al., 2010) point out, "Managers must have a 

mind-set to think beyond their job titles and focus more on developing and inspiring employees to 

accomplish organizational goals." After all, "The ultimate goal of an organization is to maximize 

shareholders' value and profitability, which is accomplished by integrating strong leadership with formal and 

informal communication networks" (Ahmed et al., 2010). 

 

3.0 Method 

This chapter considers the methodology, system analysis and design, tools and techniques as well as 

description of the mechanism by which the system developer interface to attract user response and view. 

Technical details such as Software Architecture, Use-Case Diagram, Class Diagram, and Sequence Diagram 

are captured over here. 

 

3.1 System Analysis 

Various organizations or enterprise having various branches still make use of a paper-based system to store 

and analyze employee information. Some software like Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Access etc. are used in a 

limited basis.  To manage all these information a paper based-manual system is not efficient. In considering 

that there are several departments or sections and each department has their own data to process. Therefore 

huge data collection is going all the day and managing all these information in a paper based system is very 

difficult, time consuming and enormous. So the challenge was to build software to overcome these problems. 

 

3.2 Proposed System 

An Online System, where employees can apply for leave and superior of employee can approve or reject 

leave requests. HR Manager can manage attendance of all employees and manage Payroll of all employees, 
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managing shifts, allotting particular branch of the company to add new or existing employees. There is also a 

feature of online chatting for communicating the information amongst the stakeholders of the system 

3.3 System Development 

The system development methods are adopted based on a number of factors relating to the project e.g. Time, 

cost, incorporation of requirement changes during the development process, system complexity, 

communication between customers and developers, software criticality, size of the development team. These 

generic models are not definitive descriptions of software processes. Rather, they are abstractions of the 

process that can be used to explain different approaches to software development. You can think of them as 

process frameworks that may be extended and adapted to create more specific software engineering 

processes. Below are a selected number of models. 

 

3.3.1 Activity Diagram 

Activity Diagrams are used to model different aspects of a system. The following activity Diagram is used to 

model the systems activity 

 

2.3.2 System Flow Diagram 

login Registration Update Database

Apply leave Online chat Check salary Branch Management Shift Management Designat ion Management Holidays Management Department Management

Accept Reject

calculate salary

Add Update Delete

Logout

if not valid user

AdminEmployee

Fig. 3.1: Activity Diagram 
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Output 

device

Modem

Internet

<<Processor>>

Catching server

Server1(Apache)
Server2(MySQL)

connection

 

 

 

 

 

 

Fig 3.2: User Connection Diagram 
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Fig. 3.3: Sequence Diagram 
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Unprocessed
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Rejected

Apply for leave

Sent to supervisor

If tasks assigned

Check his tasks for applied leaves

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.4: leave module in state diagram 
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idle check designation Add designation

check department Add department

check shift Add shift

check branch Add branch

insert mandatory fields of employee

confirm

Exit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5: employee module in state diagram 
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enter employee id

check shift details

Provide full pay Provide pay after deduction

Login

valid

Proper as per rule Do not fulfill the rule or norms of leave

Logout Logout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6:  payroll module in state diagram 
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Fig. 3.7 Use Case Diagram 
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Fig. 3.7: Use case Diagram 
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The system flow chat Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8: system flow chart  
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3.4 Database Design 

3.4.1 File Design 

Database Name: Branch 

Field Name Data type Size Constrain Description 

Branch_id INT 5 PRIMARY 

KEY 

ID of branch 

Name CHAR 25 NOT NULL Name of branch 

Branch_Address VARCHAR 50 NOT NULL Branch Address of company 

Phone_number INT 10 NOT NULL Phone number of branch 

Email VARCHAR 20  Official email of branch 

Establishment_date DATE  NOT NULL Establishment date of branch 

Created_by CHAR 25 NOT NULL Name of the one who logged in and adds 

new branch 

Created_date DATE  NOT NULL Created date of entry 

Modified_date DATE  NOT NULL Modified date of entry 

Status INT 1 NOT NULL (Either Active or Inactive) 
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Database Name: Employee 

Field Name Data type Size Constrain Description 

Employee_id INT 5 PRIMARY KEY ID of employee 

Employee_Name CHAR 30 NOT NULL Name of employee 

Current_address VARCHAR 80 NOT NULL Current address of 

employee 

Permanent_address VARCHAR 80 NOT NULL Permanent address of 

employee 

Mobile_number BIGINT 10 NOT NULL Mobile number of 

employee 

Gender CHAR 10 NOT NULL MALE/FEMALE 

Email VARCHAR 50 NOT NULL Email of employee 

DOB DATE  NOT NULL Date of Birth 

Qualification VARCHAR 20  Qualification of 

employee 

Joining_date DATE  NOT NULL Joining date of 

employee 

Registration_date DATE 3 NOT NULL Registration date of 

company 

Department_id INT 5 FOREIGN KEY ID of department 

Branch_id INT 5 FOREIGN KEY ID of company 

Designation_id INT 5 FOREIGN KEY ID of designation 

Shift_id INT 5 FOREIGN KEY ID of shift 

Password VARCHAR 50 NOT NULL Password to be entered 

while logging 

Bank_account_number BIGINT 16 UNIQUE KEY Bank account number 

PAN_number VARCHAR 10 UNIQUE KEY PAN number 

Created_date DATE  NOT NULL Created date of entry 

Modified_date DATE  NOT NULL Modified date of entry 

Status INT 1 NOT NULL Either active or inactive 
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Confirm_password VARCHAR 20 NOT NULL Confirmation for 

password. 

Roles INT  1 NOT NULL Role of employee 

whether  he/she is 

admin,hr manager or 

normal employee. 

City CHAR 15 NOT NULL city name of employee. 

Img LONGTEXT  NULL Path of image will be 

stored. 

Basic_salary FLOAT 10,3 NOT NULL Basic salary of 

employee. 

PT FLOAT 8,3 NOT NULL Predefined amount of 

Professional tax. 

 

 

 

Database Name: Department 

 

Field Name Data type Size Constrain Description 

Department_id INT 5 PRIMARY KEY ID of department 

Department_name VARCHAR 20 NOT NULL Name of department 

Created_date DATE  NOT NULL Created date of entry 

Modified_date DATE  NOT NULL Modified date of entry 

Status TINYINT 1 NOT NULL Either Active or Inactive 
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3.5 Development Tools  

This part of the chapter is an account of the technologies that could be used in the development of the 

system.  

 

3.5.1 Front End Technologies  

Front end-is a term used to characterize program interfaces and services relative to the initial user of these 

interface and services. It usually refers to the client side of an application. A front end application is one that 

Fig. 3.8 ER Diagram of the employee management System 
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users interact with directly. Turban et al (2008, p45) defines front end as the portion of an e-seller‘s portal, 

electronic catalogs, a shopping cart, a search engine and a payment gateway.  

HTML  

Hypertext Markup Language (HTML) is a computer language devised to allow website creation. These 

websites can then be viewed by anyone else connected to the Internet. It is relatively easy to learn, with the 

basics being accessible to most people in one sitting; and quite powerful in what it allows you to create.  

 

JavaScript 

JavaScript is a scripting language that is browser based and was developed by Netscape to enable web 

masters/authors to add interactivity and enhances behavior of web pages. Some of the dynamic behavior that 

can be generated by JavaScript is validating form, performing specific actions e.g. after a mouse click, 

adding timestamps etc. JavaScript is an open language and anyone can use it. It also shares m any of the 

features and structures of the Java programming language, though it is not really related to Java. It was 

developed independently.  

 

CSS 

CSS is a style sheet language used to describe presentation and layout of HTML tags. CSS is used to enable 

separation of document content from document presentation. This refers to the separation of document 

presentation aspects such as colors, layouts and fonts from the actual document content. CSS helps us 

achieve layout design and control much easier. 

 

JQuery  

JQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML document traversal 

and manipulation, event handling, animation, and Ajax much simpler with an easy-to-use API that works 

across a multitude of browsers. With a combination of versatility and extensibility, jQuery has changed the 

way that millions of people write JavaScript.  

 

3.5.2 Back End Technologies  

PHP  

PHP, abbreviated to Hypertext Preprocessor is a server side web programming language that can be 

embedded into HTML. PHP is free software i.e. it is open source code. It is used for creating dynamic web 

pages that interact with the user and can include functionalities such as getting user input, manipulation of 

the input and storage of this data in a suitable DBMS. PHP is also easy to integrate with web pages. 

 

MySQL  

MySQL stands for My Structured Query Language. It is the world‘s most popular open source relational 

DBMS. MySQL is available for free under the GNU General Public License for open source benefits/reasons 

related to development. Initially MySQL was free and some versions of it are still free though if you desire 

to use MySQL for commercial purposes you will need to purchase a license. It is non-proprietary, easily 

extensible and platform independent. Its downside is that it lacks a graphical user interface; therefore you 

need to know how the database works to make the most efficient use of it.  
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3.6  Software Design Methodology 

The waterfall model is a sequential design process, often used in software development processes. It takes 

the fundamental process activities of specification, development, validation, and evolution and represents 

them as separate process phases such as requirements specification, software design, implementation, testing, 

and so on. 

 

 

Fig 3.9: waterfall model 

 

2.6 Summary 

The core and emphasis of this chapter was the analysis of the current system. The various development tools 

used in the project were also discussed in this chapter. The next chapter will focus on the design 

characteristics and aspects of the system to be developed. 
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4.1 Implementation and Results 

This chapter seeks to address the execution of the system itself. This is where the actual system development 

and implementation is discussed. This phase also analyses user‘s response as discussed in the third chapter, 

producing screenshots of the system interface and functionalities to address the system‘s prescribed 

requirements. 

 

4.2 The Developed System  

The developed system encompasses various activities associated with managing employee information.  

The main functionalities available in this system are: 

Maintaining employee profiles  

Leave management  

Attendance Management  

Payroll management  

Chat platform 

Performance Analysis 

All these features include the ability to add user, update (edit), and retrieve through search results. It also 

contains a report generation system that can be saved in a pdf file format.  

The system works in the following manner: 

 

4.2.1 Accessing the System  

Various companies and organizations may have different employee structures and hierarchy. Being generic, 

the developed System has four main access levels which are:  

Employee  

Manager  

Human Resource Manager 

(HR)  

Administrator  

Shift Management 

All users are presented with the 

same login interface. User 

must login the system by 

means of valid 

username/password 

combination. 
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After access is granted to the system, the admin can add a new user to the system by entering the basic 

information which are the full names and email address. The admin also assigns the new user a role which 

will determine the access level. During the process of user registration, the all users are issued with a unique 

username and password combination. Seeing that the system holds private employee information, the admin 

has the ability to monitor all activity logs into the system by date and time. The newly added user logs into 

the system with a default password which can later be changed to a more secure password. Employees can 

apply for leave by filling in a form as well as submitting an attachment to support their leave request.  

Fig. 4.1: Login page 

Page 
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The Manager has the ability to view all employees under his/her department. She/he can also add employees 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2: Employee Leave Application form 

Fig.4.3: Manager Home 
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Upon logging in to the system, the HR manager gets notifications on the leave applications submitted and 

has the ability to approve or reject leave requests as they are submitted. The HR carries out all employee 

tasks. Which include the ability to view and edit basic details. 

The HR also has to the ability to generate employee reports in PDF format. 

 

 

Fig. 4.4: approve / reject leave of employee 

Fig. 4.6: employee report in pdf format 
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Employee view 

 

 

  

Fig. 4.7: Admin Home 

Page 

Fig. 4.8: Employee Home Page 
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Human resource manager view 

 

 

 

Admin Employee view 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9: Human Resource Manager 

home page 

Fig. 4.10: Employee View by Admin 
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Calculate employee salary Admin view 

 

 

 

 

Working shift Admin view 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11: Salary calculation of an employee 

Fig. 4.12: Working Shift View by Admin 



 

  400
 

Performance report of employee 

 

 

 

 

Print slip view 

 

 

Fig. 4.13: performance report of an employee 

Fig. 4.14: Printing of Payment Slip 
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Employee Chat 

 

 

 

 

 

Holiday view admin 

Fig. 4.15: Employee Chat 

View 

Apply for leave employee view 

Fig. 4.17: Employee leave application  

Fig. 4.16: Message Receive View 
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Fig. 4.18: Holiday view by Admin 
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Add department Admin view 

 

 

 

 

4.3  Test Plans and Results  

The Test Plan is derived from the Requirements, Functional Specifications, and detailed Design 

Specifications. The Test Plan identifies the details of the tests, identifying the associated test case areas 

within the product. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.19: Add Department View 
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Test Case  

 

Test Purpose  

 

Test Condition  

 

Expected Outcome  

 

Actual Result  

 

Login  

 

Check username and  

Password  

If user details are not correct, 

display error  

message  

Grant Access to the  

applicable main  

system  

User successfully logs into the system upon submission 

of correct login credentials.  

 

Add new 

user  

 

To ensure that a new user is 

added to the system 

successfully.  

 

If user already exists in the 

system, error message should 

display.  

 

New user should be successfully 

added to the system.  

 

If email address entered already exists in the system, 

error message is displayed. If the email address of the 

new employee does not exist in the system, new 

employee is successfully added 

 

Edit 

personal 

details  

 

To ensure that  

once different  

details are  

provided on  

the edit  

personal  

details form  

and  submitted,  

these details  

are altered in  

the database  

to reflect the  

recent  

changes  

 

On the edit  

personal  

details form  

provide  

different  

information  

from what is  

currently  

being  

displayed  

When the form is altered the details 

should be altered in the database 

and a confirmation message of the 

change should be displayed.  

 

Once the data in the form is altered and the submit 

button clicked the details in the database are altered 

and a confirmation message of the change is displayed.  

 

Apply leave  

 

To test if all employees can 

successfully apply for leave  

 

Whenever an employee applies 

for leave, information as well as 

attachments should be submitted 

to the HR manager.  

 

Leave request should be sent when 

all required fields are submitted and 

necessary documents have being 

attached to the request.  

 

Leave request is submitted as required and a message 

of success is displayed.  

 

View 

notifications  

 

Test if employee is notified 

when leave has being 

accepted or rejected and 

when new tasks, trainings or 

projects have being 

assigned.  

 

If employee has being added to a 

project, he/she should get a 

notification.  

 

Notifications should be displayed on 

the employee interface whenever a 

task has being assigned; employee 

has being added to a project team 

project, or trainings. As well as 

when a leave request has being 

accepted or rejected.  

 

Notifications appear on the employee interface.  

 

Generate 

reports  

 

Test if HR can generate 

employee reports.  

 

To ensure that  

the selected  

report is  

displayed  

 

Once a choice of report is made by 

clicking the link of choice the report 

should be displayed.  

 

When the choice of report is made and link clicked a 

report is displayed. 

 

 

 

 

 

 

Table 4.1: Test Plans and Results 
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4.4  System installation  

The system was developed and tested on a laptop computer running Windows 10, and the XAMP Server. In 

order for the Web application to be accessible via the Internet it will have to be installed on a Web Server 

running Apache, PHP and MySQL. The suitable operating system for the web server will be Linux as it is 

more stable and less prone to virus but a windows based platform will equally do the job just as well. A 

suitable domain name will have to be chosen and registered in order for the web application to be accessed 

via a URL and hosting and administration fees paid to the web hosting company of choice either annually or 

monthly depending on the package and terms agreed upon. The web application will be accessible via most 

of the popular web browsers on the market. A suitable web browser e.g.  Google Chrome will have to be 

installed on the client machine wishing to access the web application. 

4.5  Summary  

This chapter has outlined how the employee management system was implemented, depicts the various 

interfaces of the system and the tests carried out to ensure the system functions according to its specific. 

 

SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

5.1  Introduction 

The aim of this chapter is to draw conclusions of the work done or achieved and to give an assessment of the 

completed system, discuss the Problems faced, limitations of the system and give future recommendations on 

how the system can be improved. 

 

5.2  Summary 

An Employee management system is designed to simplify the process of record maintenance of employees in 

an organization. It helps in managing the information of employees for HR functions. This is beneficial for 

an organization as well as for employees. This feature-rich, fully customizable and scalable application 

makes it easier and more efficient to monitor and manage employees from different locations, supervise their 

work reports and productivity etc. This application enables an organization to make more efficient use of 

their resources while saving time and money both. Automation is what makes employee management system 

so useful for an organization. It helps in improvement of processes. Managers could access the system to 

generate reports about a particular employee based on various parameters like attendance, work hours, 

functions etc. Employees can access the system to apply for leaves, view their attendance, login and logout 

times etc. Some EMS provide the functionality of communicating with the HR and project managers about 

the issues that concern the employees. 

Crucial for smooth running of any organization having a substantial number of employees. It's a useful tool 

for human resource department that allows them to view details of any employee working in the organization 

or those who worked in the past. The system could be used to judge the employee's productivity and also its 

financial details like contributions, deductions etc. 

 

5.3  Conclusion 

Employee Management System was developed and designed to achieve maximum efficiency and reduce the 

time taken to handle the manual activity of processing employee data. It is designed to replace an existing 

manual record system thereby reducing time taken for calculations and for storing data. The system uses 

javascript, HTML, CSS and jQuery as its front end and MySQL and PHP as its backend for the database. 

The system is strong enough to withstand regressive daily operations under conditions where the database is 

maintained and cleared over a certain time of span. The implementation of the system in an organization will 

considerably reduce data entry, time and also provide readily calculated reports 
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5.4 Recommendations 

If possible, an organizations management should employ the service of an expert in the art of software 

development to look into the need of making the software a complete product with high utility. To achieve 

the set goals of this work, the following is also recommended. 

 

1.  Staff Training Requirement:  

The Personnel that will be in-charge of the new system should be given adequate training on the use of the 

system. The staff should be trained or given orientation on the objectives of an automated system. They 

should be made to understand that the computer is not here to replace them, but to reduce the fatigue and 

increase the efficiency of the staff in the delivery of their services. 

 

2.  Changeover Method:  

For the implementation of  this system, the researcher suggest the use of  parallel changeover method, which 

involves running both the old and the new systems simultaneously for  a ―test period‖ during which 

performance of the new system, will be observed meticulously. The major reason for choosing this method is 

that it gives the management or personnel that will be using the new system to get used to the system before 

the old system is discontinued. 

3.  Un-interrupted Power Supply (UPS) should be installed along with the computer system. 

 

5.5  Limitations 

  Custom report generation; in the designed system, the HR manager can generate a report containing 

all the employee information from personal profile, skills and educational background. Sometimes, the HR 

manager may be looking for specific employee information e.g. Educational background, technical skills or 

language and location in cases where a transfer is to be made, this poses a challenge because the HR will 

always have to generate a report of all the information about an employee, some of which may be not be 

needed.. 

 

5.6 Suggestion for Further Studies 

1.  The researcher suggests that further studies should be carried out on employee records management 

system for larger organizations, noting the uniqueness of the organization and also the implementation, 

maintenance and challenges of such systems designed.  

2.  Leave Management; the leave management module can be improved by having all leave requests 

approved by the head of department before submission rather than going straight to the HR manager. This 

feature is important because the HOD /Supervisor should know which of his/her employee‘s wishes to go on 

leave. 

3.  Information archiving; a system holding all the employee information should have some form of 

archiving system so that retired, suspended or fired employees are archived rather than been completely 

deleted from the system. This is so because cases may occur where details of an ex-employee may be 

required especially in cases where an employee did several projects and there details are required for future 

reference.  

4.  Integration with biometric attendance system; in order for the system to be more comprehensive, I‘d 

recommend an integration of the system to a biometric attendance system that will enable employee 

attendance automation easily. 
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5.  Also, further studies should be able to integrate loan module; in order to enable employee apply for 

salary advance.  
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Özet 

Alanya‘dan (Korakesion) Ġskenderun Körfezi‘ne kadar uzanan ve kuzeyden Toros Dağları‘yla 

sınırlanan Antik Kilikya Bölgesi, Dağlık Kilikya (Kilikia Trakheia) ve Ovalık Kilikya olarak iki 

bölümden oluĢur. Dağlık Kilikya, Korakeison (Alanya)‘dan Soloi / Pompeiopolis‘e (ViranĢehir) 

kadar devam etmektedir. Ovalık Kilikya (Kilikia Pedias), Mersin‘de Soloi / Pompeiopolis‘den 

baĢlayan, doğuda Ġskenderun‘da Alexandria Kat Issos‘a kadar uzanan bölgeyi kapsamaktadır. 
Türkiye‘nin Akdeniz bölgesindeki Mersin ilinin toplam yüzölçümü 15.853 km²dir. Ġlin %87‘si 

dağlık, %54‘ü ormanlık alandır. Coğrafyasını oldukça yüksek, engebeli ve kayalık Batı ve Orta 

Toros Dağları oluĢturur. Ovalık alanlar ise dağların denize uzandığı yerler olan Akdeniz, Silifke ve 

Tarsus gibi ilçelerde görülür. Mersin bölgesine kronolojik sırayla göre Kizzuwatna, Kue Krallığı, 

Asurlar, Persler, Büyük Ġskender ve Selevkoslar, Roma Ġmparatorluğu, Bizans Ġmparatorluğu, 

Ermeni Krallığı, Anadolu Selçuklu Devleti, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı Ġmparatorluğu 

egemen olmuĢtur. Mersin‘de yaĢamın kesintisiz sürdüğü arkeolojik çalıĢmalarla tespit edilen 

Yumuktepe‘de, Neolitik Devir‘den günümüze yerleĢik yaĢamın baĢladığını göstermektedir. 

Mersin‘de diğer önemli yerleĢimler arasında, Seleucia (Silifke), Olba (Ura), Celenderis 

(Kelenderis), Claudiopolis (near Mut district), Germanikopolis (Ermenek), Soli-Pompeiopolis 

(ViranĢehir), Diocaesarea (Uzuncaburç), Korykos (Kızkalesi), Anemurium (Anamur‘un güneyi), 

Elaiussa-Sebaste (AyaĢ) sayılmaktadır. Yapılan literatür araĢtırmaları ve alanda gerçekleĢtirilen 

gözlemler sonucunda Kilikya. Günümüz kültür turizminde tematik turlar ilgi çekmektedir. 

Mersin‘de özellikle Bizans Devri‘ni içeren tur programı ve kültür rotası çalıĢmalarının yeterli 

ölçüde gerçekleĢtirilemediği gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı, Ovalık Kilikya Bölgesi Bizans 

Devri yapılarının araĢtırılarak tematik bir tur rotasının oluĢturulmasıdır. Bu kapsamda merkez ilçe 

ve çevresinde yer alan BaĢnalar Kalesi, BelenkeĢlik Kalesi, Çandır (Paperon), Sinap, Gözne, 
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GüdübeĢ, Yaka, Hebilli kale yapıları, Hebilli Köyü Kilisesi, Kaleburnu, ManavĢa, Tırmıl Tepe Kale 

yapıları, Hangediği Kalesi ve Manastırı, Asar (Hisar) Kale, Evciler Kalesi, Tarsus ilçesinde 

Böğrüeğri Kalesi, Gülek Kalesi, Kızılçukur Köyü Mezar ve iĢlik kalıntısı, UlaĢ Köyü Hamam 

Kalıntısı, UlaĢ Köyü Sarnıç Kalıntısı, Kleopatra Kapısı, Iustinianus (Baç) Köprüsü, Bozağaç Köyü 

Ören Yeri, ÇavuĢlu Köyü Kız Kalesi, Kütüklü Kale, Namrun (Lampron) ve Sinap Kalesi kültürel 

miras ve turizm bakımından değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kilikya, Bizans, Mersin, kültürel miras. 

 

Abstract 

The Ancient Cilicia Region, which extends from Alanya (Korakesion) to the Iskenderun Bay and is 

bordered by the Taurus Mountains from the north, consists of Rough Cilicia (Kilikia Trakheia) and 

Plain Cilicia. Mountainous Cilicia continues from Korakeison (Alanya) to Soloi / Pompeiopolis 

(ViranĢehir). Plain Cilicia (Kilikia Pedias) covers the region starting from Soloi / Pompeiopolis in 

Mersin and extending to Alexandria Kat Issos in Iskenderun in the east. The total surface area of 

Mersin province in the Mediterranean region of Turkey is 15,853 km². 87% of the province is 

mountainous and 54% is forestland. Its geography consists of the West and Central Taurus 

Mountains, which are quite high, rugged, and rocky. Plain areas are seen in districts such as 

Akdeniz, Silifke, and Tarsus, where the mountains reach the sea. According to the chronological 

order of Mersin, the city was dominated by Kizzuwatna, Kingdom of Kue, Assyrians, Persians, 

Alexander the Great and Seleucids, Roman Empire, Byzantine Empire, Armenian Kingdom, 

Anatolian Seljuk State, Karamanoğulları Principality, and Ottoman Empire. In Yumuktepe, which 

has been determined by archaeological studies that life continues uninterrupted in Mersin, it shows 

that settled life started from the Neolithic Age to the present day. Among other important 

settlements in Mersin, Seleucia (Silifke), Olba (Ura), Celenderis (Kelenderis), Claudiopolis (near 

the district of Mut), Germanicopolis (Ermenek), Soli-Pompeiopolis (Viransehir), Diocaesarea 

(Uzuncaburc), Korykos (Kızkalesi), Anemurium (south of Anamur), Elaiussa-Sebaste (Ayas). As a 

result of the literature research and the observations made in the field, Cilicia. Thematic tours attract 

attention in today's cultural tourism. It has been observed that the tour program and cultural route 

studies, especially including the Byzantine Period, could not be carried out sufficiently in Mersin. 

This study aims to create a thematic tour route by researching the Byzantine structures of the Ovalık 

Cilicia Region. In this context, BaĢnalar Castle, BelenkeĢlik Castle, Çandır (Paperon) Castle, Sinap 

Castle, Gözne Castle, GüdübeĢ Castle, Yaka Castle, Hebilli Castles, Hebilli Village Castle, 

Kaleburnu Castle, ManavĢa Castle, Tırmıl Tepe Castles, Hangediği Castle and Monastery, Asar 

(Hisar) Castle, Evciler Castle, Tarsus ilçesinde Böğrüeğri Castle, Gülek Castle, Kızılçukur Village 

Cementary and workshop ruins, UlaĢ Village Ancient Bath ruins, Cistern at UlaĢ Village, Kleopatra 

Gate, Iustinianus (Baç) Bridge, Ancient Site at Bozağaç Village, Kız Castle at ÇavuĢlu Village, 

Kütüklü Castle, Namrun (Lampron) ve Sinap Castle have been evaluated in terms of cultural 

heritage and tourism. 
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Özet 

Günümüz toplumlarının çözüm bekleyen sorunlarından biri olan emeğin yabancılaĢması, emeğin ürettiğini 

sahiplenme duyusundan uzaklaĢarak, emeğin kendisini ürettiği mal ya da hizmetten ayırması ve soyutlaması 

halidir. Bu bağlamda emek kendini, alınıp satılabilen bir meta olarak değerlendirmekte ve önce yaptığı iĢe 

sonrasında ise topluma ve kendine yabancılaĢmaktadır.  Yapılan iĢten duyulan tatminsizlik, güçsüzlük hissi, 

yapılan iĢin anlamsız olarak nitelendirilmesi ve son olarak yaĢanan ayrıĢma hissi yabancılaĢmanın bileĢenleri 

olarak nitelendirilmektedir. ÇalıĢmada, medyanın üretmiĢ olduğu haberler aracılığıyla yabancılaĢma 

bağlamında iĢçi intiharlarını nasıl sunduğu eleĢtirel söylem analizi yöntemiyle incelenecektir. ÇalıĢma 

yöntemi olarak eleĢtirel söylem çözümlemesinin kullanılmasının amacı medyanın yabancılaĢmaya etkisi 

incelenirken eleĢtirel, sosyal ve politik çözümlemelerin önem arz etmesidir. Kullanılan ifadelerin biçimsel 

olarak incelenmesinin yeterli olmaması nedeniyle anlam inĢasının aracı olan söylemin çözümlenmesi haber 

incelemeleri için önem taĢımaktadır. Teun Adrian van Dijk‘in eleĢtirel söylem çözümlemesi yöntemi 

toplumsal yapıyı oluĢturan ideoloji, kimlik, iktidar iliĢkileri, güç ve değerlerin medyada nasıl bir söyleme 

dönüĢtüğü ile ilgilenmektedir. ÇalıĢmayla medyanın haber üretimi aracılığıyla emeğin yabancılaĢması ve iĢçi 

intiharları arasındaki iliĢkiyi nasıl bir anlamsal inĢa içinde sunulduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla, Türkçe yayın yapan haber sitelerinin 2022 yılında Ġnternet‘te yayımlamıĢ olduğu iĢçi intiharları 

ile ilgili haberleri eleĢtirel söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Emek, yabancılaĢma, iĢçi intiharları. 
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The alienation of labor, which is one of the problems of today's societies awaiting a solution, is a state in 

which labor separates and abstracts itself from the goods or services it produces by moving away from the 

sense of ownership of what it produces. In this context, labor considers itself as a commodity that can be 

bought and sold and becomes foreignization first from its work, and then from society and itself.  

Dissatisfaction with the work, a feeling of powerlessness, the characterization of the work as meaningless 

and finally the feeling of separation are described as the components of foreignization. In this study, how the 

media presents worker suicides in the context of foreignization through the news produced by the media will 

be examined through critical discourse analysis. The purpose of using critical discourse analysis as a study 

method is that critical, social and political analyses are important when analyzing the effect of media on 

foreignization. Since the formal analysis of the expressions used is not sufficient, analyzing the discourse, 

which is the means of meaning construction, is important for news analysis. Teun Adrian van Dijk's method 

of critical discourse analysis deals with how ideology, identity, power relations, power and values that 

constitute the social structure are transformed into a discourse in the media. The study aims to reveal how the 

media presents the relationship between foreignization of labor and worker suicides in a semantic 

construction through news production. For this purpose, the news about worker suicides published by 

Turkish news websites on the Internet in 2022 will be analyzed through critical discourse analysis. 

Keywords: Labor, foreignization, worker suicides. 
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ÖZET 

ĠĢsizlik sorununa ülkemiz açısından bakıldığında, durumun geliĢmiĢ ülkelere göre ciddi anlamda farklılıklar 

içerdiği görülmektedir. Bunun baĢlıca sebebi Türkiye‘de genç nüfusun yoğun olması ve buna bağlı olarak 

da genç iĢsizlik oranlarının geliĢmiĢ ülkelere kıyasla oldukça yüksek seviyelerde seyretmesidir. Genç 

iĢsizlik sorunu, sadece genç nüfusun yoğunluğu ve demografik faktörler ile açıklanamayacak kadar 

kapsamlı ve birçok değiĢkene bağlı bir olgu olduğu için akademik yazında genel iĢsizlik sorunundan ayrı 

olarak da incelenmektedir. Bu doğrultuda iĢsizlikle mücadelede aktif ve pasif politikalar baĢta olmak üzere 

çeĢitli politikalar geliĢtirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu çalıĢmanın temel amacı Türkiye ĠĢ Kurumu 

(ĠġKUR) tarafından aktif istihdam politikaları kapsamında yürütülmekte olan faaliyetler arasında yer alan 

―iĢ baĢı eğitim programının‖ mevzuat ve uygulama açısından değerlendirilmesidir. Ayrıca Mersin ili 

özelinde gençlerin iĢgücü piyasasına katılımları yönünden önemli bir uygulama olan iĢ baĢı eğitim 

programlarından ne ölçüde faydalandığının değerlendirilmesi ve ĠĢbaĢı Eğitim Programının etkinliğinin 

artırılması için önerilerde bulunmak da çalıĢmanın hedefleri arasındadır. 

Anahtar kelimeler: Genç iĢsizliği, aktif istihdam politikası, iĢbaĢı eğitim programları, ĠġKUR 
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ABSTRACT 

When we look at the unemployment problem from our country's point of view, it is seen that the situation 

differs significantly from developed countries. The main reason for this is that the young population is 

dense in Turkey and accordingly the youth unemployment rates are at very high levels compared to 

developed countries. Youth unemployment problem is also examined separately from the general 

unemployment problem in the academic literature, as it is a phenomenon that is too comprehensive to be 

explained by the density of the young population and demographic factors and depends on many variables. 

In this direction, various policies, especially active and passive policies, are developed and implemented in 

the fight against unemployment. 

The main purpose of this study is to evaluate the ―On-the-Job Training Program‖, which is among the 

activities carried out by the Turkish Employment Agency (ĠġKUR) within the scope of active employment 

policies, in terms of legislation and implementation. In addition, it is also among the objectives of the study 

to evaluate the extent to which young people benefit from on-the-job training programs, which is an 

important practice in terms of their participation in the labor market in Mersin province, and to make 

suggestions to increase the effectiveness of the On-the-Job Training Program. 

Keywords: Youth Unemployment, Active employment policy, On the Job Training Programs, Turkish 

Employment Agency. 
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GĠRĠġ 

ĠĢsizlik birçok ülkede bazen benzer bazen de farklı politikalar üretilerek mücadele edilen çok yönlü bir 

ekonomik ve toplumsal bir sorundur. Bununla birlikte iĢ arayan bireylerin bazı niteliklerden yoksun olması 

veya bazı niteliklerinin sınırlı düzeyde kalması bu soruna ayrı bir boyut katmaktadır. Burada eğitim 

döneminde elde edilen teorik bilgilerle uygulamada ihtiyaç duyulan gerekliliklerin-becerilerin eĢleĢmemesi 

üzerinde durulması gereken temel bir konudur.  

Bu aĢamada Türkiye‘de ve dünyada iĢsizlik sorununun toplumdaki genç bireyler üzerindeki etkisi ön plana 

çıkmaktadır.  ĠĢgücü piyasalarına giriĢte çeĢitli nedenlerle zorluklar yaĢayan gençler iĢsizlik sorunundan en 

çok etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. Bu sebeple genç bireyler arasındaki iĢsizlik sorunu ile 

mücadele edilirken gençlerin sahip oldukları becerilerin arttırılması veya genç iĢsizlere sahip olmadıkları 

becerileri edindirmek maksadıyla mesleki beceri kazandırmak amacıyla programlar uygulanması bir 

zorunluluk halini almaktadır. 

Dar bir perspektiften bakıldığında bireysel bir sorun gibi görünen iĢsizlik olgusu geniĢ bir çerçevede ele 

alındığında aslında birçok toplumsal sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Bu sebeple iĢsizlik oranlarının 

olabildiğince azaltılarak ülkelerin sahip olduğu potansiyel iĢgücünden ve genç bireylerden oluĢan dinamik 

insan kaynağından optimum düzeylerde fayda sağlanabilmesi amacıyla aktif iĢgücü piyasası programları 

yürütülmektedir. ĠĢbaĢı eğitim programları da Türkiye‘de yürürlüğe konulan ve hali hazırda uygulaması olan 

baĢlıca aktif iĢgücü piyasası programlarındandır. Bu programlarla teorik bilgi ile pratik arasındaki 

uyumsuzluğun ve eksikliklerin giderilmesi, piyasa tarafından talep edilen insan kaynağına, iĢ baĢında 

iĢverenlerin istediği niteliklerin kazandırılması yoluyla iĢsizlerin istihdam edilmelerinin sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Söz konusu programlar; ĠġKUR veri tabanında yer alan bireylere yapacakları iĢe uygun tecrübeler 

kazandırmak, formal eğitimini tamamladıkları ve icra edecekleri mesleklerin tatbik ediliĢine tanıklık 

etmelerini sağlamak ile iĢ ortamına intibakını mümkün kılacak aktif uygulamalardır. Ġlgili mevzuatta yer alan 

katılım koĢullarını yerine getiren ve uygulamaya dahil edilmelerine engel durumu olmayan kiĢiler için ĠĢbaĢı 

Eğitim Programlarında (ĠEP) ĠġKUR tarafından belirli giderler karĢılanmaktadır. ĠEP katılımcılarına, 

uygulamaya dahil oldukları her gün için belirlenen katılım ücretleri ödenmekte olup bunun yanında (GSS) 

Primleri ile ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primleri Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından ilgili kuruma 

yatırılmaktadır. Programı baĢarı ile tamamlayan ĠEP katılımcıları program hakkında temel bilgileri içeren 

ĠEP Sertifikasına sahip olmaktadır.  

ĠĢbaĢı Eğitim Programları, yapısı ve uygulama bakımından genel itibariyle genç iĢsizlik sorununun 

çözümünü amaçlayan bir aktif iĢgücü piyasası uygulamasıdır. Bu çalıĢmada iĢ baĢı eğitim programları 

mevzuat ve uygulama açısından değerlendirilmekte, bunun yanında Mersin ilinde genç iĢsizlerin en etkili 

aktif iĢgücü piyasası programlarından olan iĢ baĢı eğitim programlarından ne ölçüde faydalandıkları da 

incelenmektedir. Bu amaçla da ilk önce iĢsizlik ve genç iĢsizlik konusu literatür bağlamında ele alınmakta, 

daha sonra aktif iĢgücü piyasası programları arasında yer alan iĢbaĢı eğitim programlarının hukuki ve teknik 

altyapısı açıklanmaktadır. Bunun ardından ĠġKUR tarafından yürütülen ĠĢbaĢı Eğitim Programlarının, 

Mersin ili ve Türkiye geneli uygulaması analiz edilmekte ve elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmakta, son 

olarak da uygulamaya yönelik çözüm önerileri ele alınmaktadır.  

 

ĠġSĠZLĠK-GENÇ ĠġSĠZLĠK SORUNU VE TÜRKĠYE ĠġGÜCÜ PĠYASASINDA GENEL DURUM 

Ġnsanlık tarihinin baĢlangıcından itibaren insanoğlu yaĢamsal döngünün gereklerine uygun Ģekilde üretim ve 

tüketim iliĢkisi içinde bulunmuĢtur. Bu üretim ve tüketim iliĢkisi zaman içinde geliĢerek iĢsizlik ve istihdam 

kavramlarını ortaya çıkarmıĢtır (Sürücü, 2014:3). ĠĢsizlik kavramı, insanların hayatlarını sürdürmek için 

gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerin baĢladığı, neredeyse insanlık tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar 

kullanılmakta olan bir kavramdır. Ancak tanımın içeriği zaman içerisinde koĢulların değiĢmesiyle birlikte 

farklılıklar göstermiĢtir. Sanayi Devrimi‘ne denk gelmekte olan 1800‘lü yıllarda iĢsizlik; herhangi bir 

beceriye sahip olmayan ve bu sebeple meslek edinememiĢ ya da sosyal uyumsuzluk gibi durumlar sebebiyle 
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iĢ sahibi olamamıĢ kiĢiler Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu dönemde kullanılan tanımlara göre iĢsizlik kavramı 

tamamen kiĢinin kendi kusurundan kaynaklı nedenlere dayandırılmıĢtır  (Erol, 2010:8).  

GeliĢen Teknoloji ve küreselleĢme ile iĢsizlik çok yönlü bir boyut kazanmıĢ ve buna bağlı olarak iĢsizliğin 

farklı tanımları ortaya çıkmıĢtır. AĢağıda bu tanımların bir kısmına yer verilmiĢtir. Bu bağlamda Ünsal‘ın 

(2007), ġahin‘in (2006) ve Zaim‘in (1997) farklı iĢsizlik tanımları bulunmaktadır. Ancak genel olarak 

ILO‘nun 1982‘de Cenevre‘de yapmıĢ olduğu iĢsizlik tanımı temel belirleyici olarak ön plana çıkmaktadır. 

Söz konusu tanımın üç temel unsuru bulunmaktadır. Birinci unsur kiĢinin çalıĢma isteğine sahip olması, bir 

baĢka deyiĢle iĢ talebinin olmasıdır. Ġkinci unsur kiĢinin çalıĢmaya elveriĢli olması durumudur. Üçüncü unsur 

ise ilk iki unsur gerçekleĢmiĢ olmasına rağmen kiĢinin hala iĢsiz olmasıdır. Günümüzde yapılan tanımlar 

açısından bu üç husus iĢsizliği açıklamada temel olarak kabul görmektedir (Erol, 2010:8).  

Türkiye istatistik kurumu (TUĠK)‘e göre ise iĢsizlik: ‟Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kar 

karĢılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir iĢte çalıĢmamıĢ ve böyle bir iĢ ile bağlantısı 

olmayan) kiĢilerden iĢ aramak için son üç ay içerisinde iĢ arama kanallarından en az birini kullanmıĢ ve 15 

gün içerisinde iĢbaĢı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalıĢma çağındaki tüm kiĢiler iĢsiz 

nüfusuna dâhildir‖. 

Literatürdeki bu tanımları genelleĢtirecek olursak öncelikle bir kiĢinin iĢsiz sayılması için çalıĢma gücüne 

sahip olması yani aktif nüfus içerisinde bulunması, kiĢinin çalıĢma isteğinin olması ve piyasadaki emeğin 

ücretinden çalıĢma arzusu olmasına karĢılık hali hazırda iĢsizlik durumunun devam ediyor olması 

gerekmektedir. 

Korkmaz ve Mahiroğulları (2007), iktisat okullarının yaĢanan ekonomik problemlere bağlı olarak iĢsizlikle 

ilgili farklı değerlendirdiklerini belirtmektedir. Klasik Ġktisat Teorisi, Neo–Klasik yaklaĢım, Keynesyen teori, 

monetarist ve yapısalcı yaklaĢım bu alanda öne çıkan teorilerdir. Klasik, Neo-Klasik ve Monetarist yaklaĢım 

genel olarak iĢsizlik sorununu piyasa ekonomisi çerçevesinde ele almakta ve devletin ekonomiye 

müdahalesine gerek kalmadan geçici olarak ortaya çıkan bu sorunun görünmez el marifetiyle denge 

mekanizmalarıyla tekrar ortadan kaldırılacağına veya doğal iĢsizlik oranı çerçevesinde en aza indirileceğine 

inanmaktadır. Keynesyen yaklaĢım 1929 Dünya Ekonomik sonucunda ortaya çıkan iĢsizliğin kalıcı ve istek 

dıĢı olabileceğini dolayısıyla iĢsizlikle mücadelede devlet müdahalesinin gerekli olacağını vurgulamaktadır. 

Yapısalcı yaklaĢım ise ekonomik sorunların kökenini yapısal problemlere bağlamakta ve bu sorunların 

geliĢmekte olan ülkelerde daha fazla yaĢandığını vurgulamaktadır (Tekelioğlu, 1993; Tatar, 1996; IĢığıçok, 

2017).  

Genç iĢsizlik sorunu genel olarak iĢsizlik sorununun ortaya koyduğu ancak tüm dünyada üzerinde ayrıca 

durulan bir kavramdır. 1980‘li yıllardan itibaren küreselleĢmenin de etkisiyle tüm dünyada genel iĢsizliğe 

göre çok yüksek oranlarda seyreden bu sorunun çözümü için farklı politikalar üretilmektedir. Bununla 

birlikte ―genç‖ kavramı üzerinde farklı ülkelerde farklı yaklaĢımlar da bulunmaktadır. Bunun nedeni olarak 

da ülkelerin fizyolojik, kültürel, biyolojik yapılarının birbirinden farklı olması gösterilmektedir. Ancak 

uluslararası kuruluĢlar (ILO, BirleĢmiĢ Milletler, OECD) çalıĢmalarında gençlik dönemini çocukluktan 

yetiĢkinliğe geçiĢ olarak tanımlamaktadır (Murat ve ġahin, 2011: 34). 

Örneğin Uganda‘da genç kavramı 12-30 yaĢ arası, Nijerya ve BangladeĢ‘te ise 18-35 yaĢ arasındaki bireyleri 

kapsamaktadır. Bununla birlikte genç terimi genel itibariyle BirleĢmiĢ Milletler ‘in kullanmakta olduğu 

tanıma göre 15-24 yaĢ arasında yer alan bireyleri kapsayan bir kavram olarak kabul görmektedir. Bu tanıma 

göre genç kavramı ile ifade edilen nüfus toplam dünya nüfusunun yüzde 18‘lik bir kısmına tekabül 

etmektedir (ILO,2006:3). SanayileĢmesini tamamlamıĢ ülkelere bakıldığında genç kavramı açısından üst yaĢ 

sınırı farklılık göstermekle birlikte alt sınır genel olarak ilgili ülkedeki zorunlu eğitimin sona erdiği yaĢ 

olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin Ġtalya‘nın kuzeyinde 14-29 yaĢ arası olanlar genç olarak tanımlanırken, 

Güney Ġtalya‘da bu aralık 14-32 yaĢ grubu Ģeklinde belirlenmiĢtir. Ġngiltere‘de ise genç iĢsizliğine yönelik 

istihdam politikaları 16-18 yaĢ grubuna yönelik olarak planlanmaktadır (ILO: 2012:33). 
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Tablo 1. Genç ĠĢsizlik YaĢ Sınırları 

Ülke  YaĢ Sınırı 

Amerika 14-24 

Ġngiltere 16-18 

Güney Ġtalya 14-32 

Kuzey Ġtalya 14-29 

Avustralya 12-25 

Malezya 15-40 

Nijerya  6-30 

Türkiye 15-24 

Kaynak. (Akcan, 2018: 37) 

 

ILO tanımına göre genç iĢsiz; 16-25 yaĢ arası nüfus içerisinde çalıĢmak istediği halde iĢ bulamayan referans 

haftasında iĢsiz olan ve 15 gün içerisinde iĢ baĢı yapabilecek bireyler olarak tanımlanmaktadır (ILO, 2006:3). 

Ülkemizde TÜĠK verilerine temel olan genç nüfus yaĢ aralığı 15-24 olarak belirlenmiĢtir. Genç iĢsiz ise 

çalıĢma irade, istek ve gücüne sahip olmasına ve cari ücret düzeyinden iĢ aramasına rağmen bulamamıĢ ve 

karĢılaĢtığı bu durum kesinlikle kendi isteği dıĢında olan 15-24 yaĢ aralığında bulunan kiĢileri 

kapsamaktadır. Bu Ģekilde ortaya çıkan iĢsizlik durumu ise ―genç iĢsizliği‖ olarak tanımlanmaktadır (Murat 

& ġahin:2011). Tablo 1 farklı ülkelerdeki mevcut genç iĢsizlik yaĢ sınırlarını göstermektedir.  

Genç iĢsizliğini meydana getiren nedenler konusunda da çeĢitli değerlendirmeler ve çok sayıda görüĢ 

bulunmaktadır. Dünya ekonomisinde yer alan ve özellikle geliĢmekte olan ülkelerde iĢsizliğin görülmesinin 

ana sebebi sayılan durum genellikle yapısal nedenlerden kaynaklanan sorunlardır. Bunlardan bazıları ülkenin 

genel yapısal özellikleri,  iĢgücü piyasası politikalarının yetersizlikleri, ekonomik krizler ya da durgunluk 

gibi makro boyutta, bazıları ise gençlerin ve iĢverenlerin birtakım bireysel ve karakteristik özelliklerinden 

kaynaklanan veya eğitim sistemleri ve ücret politikalarıyla ilgili olan mikro boyuttaki nedenlerdir (ġahin, 

2010: 58).  

Genç iĢsizliğinin yüksek olmasına iliĢkin yapılan değerlendirmelerde özellikle ekonomik açıdan arz ve talep 

kaynaklı nedenlerin öne çıktığı görülmektedir. Tablo 2 genç iĢsizliğin temel nedenlerini arz ve talep yönlü 

olarak özetlemektedir. Buna göre özet olarak talep yanlı görüĢ, genç iĢsizliğin yüksek olmasını, ekonomik 

geliĢmenin yavaĢ olmasına, ekonomideki dönemsel zayıflıklara, iĢlerde meydana gelen değiĢimlere ve katı 

asgari ücretlerin doğurduğuna bağlamaktadır. Arz yanlı görüĢ, genç iĢsizliğin yüksekliğini iĢ olanaklarının 

kıtlığından ziyade gençlerin istek ve niteliklerinde ki eksikliğe bağlamaktadır (Gündoğan, 1999:68).  
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Tablo 2. Genç ĠĢsizliğin Temel Nedenleri 

Genç ĠĢsizliğin 

Yüksek Olma 

Nedenleri 

Talep Yönünden Arz Yönünden 

Mevcut ĠĢler 
Ekonominin gençlere yönelik iĢ 

imkânlarını azaltması. 

Farklı yönlerden düĢük seviyeli 

kabul edilen ve bu nedenle tercih 

edilemeyen çok sayıda iĢin boĢ 

olması. 

Ücretler 

Asgari ücretler ve diğer katı 

düzenlemeler nedeniyle düĢük düzeyli 

iĢlerin sayısında azalma olur. 

Gençlerin rasyonel olmayan ücret 

talepleri bulunmaktadır. 

Mobilite 
Yüksek iĢsizlik oranının temelinde kısa 

dönemli geçici iĢler bulunmaktadır. 

Genç iĢçiler yüksek bir mobilitiye 

sahiptir. 

Tavırlar 

Gençler geleceği olan bir iĢ arzu ederler. 

ĠĢveren ayrımcılığı genç iĢgücü talebini 

azaltır. 

Cari ücret düzeyinde gençler boĢ 

zamanı tercih ederler. 

Nitelikler ÇalıĢırken kazanılır. 
Gençlerde eğitim ve tecrübe 

eksikliği vardır. 

Genç Nüfusun 

Hızlı ArtıĢı 

ĠĢ piyasası gençler için birçok yeni iĢ 

üretir. 

Genç iĢsizliğin nedeni genç 

nüfusun hızla artmasıdır. 

Alternatif ĠĢ 

seçeneklerinin 

çoğalması 

Gençler özellikle yasadıĢı yer altı faaliyetlerinden alternatif gelir elde etme 

imkânına sahiptirler. 

Kaynak: Gündoğan,1999 

 

ĠĢgücü piyasalarının sağlıklı bir Ģekilde iĢleyebilmesi için eğitim ve istihdam arasındaki iliĢkide de herhangi 

bir kopukluk yaĢanmaması gerekliliği konunun eğitim boyutunu gündeme getirmektedir. Söz konusu duruma 

genel açıdan bakıldığında, eğitim sürecini tamamlayarak herhangi bir okuldan mezun olanların, bir baĢka 

ifadeyle; iĢgücü piyasasına arz tarafından dâhil olmak isteyenlerin, bilgi ve becerilerinin yeterli düzeyde 

olmadığı ve davranıĢlarının piyasanın taleplerini karĢılamaktan oldukça uzak olduğu görülmektedir. Bir 

taraftan öğrencilere verilen eğitimler iĢgücü piyasasında talep edilen nitelikleri yeterince karĢılayamazken, 

diğer taraftan ekonomi, iĢgücü piyasasında eğitimli iĢsizlere uygun iĢler yaratamamaktadır (Murat & ġahin, 

2011:5).  

Ġstihdam ile istihdam edilen nüfusun eğitim düzeyi arasında önemli bir iliĢki bulunmaktadır. ÇalıĢabilir 

yaĢtaki nüfusun eğitim düzeyinin düĢük olması bir yandan iĢgücü piyasasına dâhil olmayı zorlaĢtırdığı gibi, 

diğer yandan da iĢgücü piyasasına girenlerin oldukça düĢük ücretlere razı olması ve kayıt dıĢı istihdam gibi 

sıkıntıları beraberinde getirmektedir.  

Dünyada geliĢen teknolojilere bağlı olarak bilgi ve iletiĢim alanlarında yaĢanan hızlı değiĢimler ve ekonomik 

yapının küreselleĢmesiyle birlikte birçok sektörde ve meslek dalında, farklı periyotlar da dinamik 

dönüĢümler ortaya çıkmaktadır. Bu durum bir yandan, yapılan iĢlerin niteliği, iĢverenlerin beklentileri ve 

çalıĢanların özellikleri üzerinde değiĢim ve geliĢim baskısı oluĢtururken, diğer yandan, yapısal değiĢikliklerin 

zamanlaması, beklentilerin karĢılanması ve insan kaynaklarının yeni koĢullara uyumlulaĢtırılması 
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konularında en doğru reaksiyonların verilmesini sağlayacak yeni yaklaĢımlar geliĢtirilmesi ihtiyacını 

doğurmaktadır. Gençlerin vasıf kazanmasına yönelik gerçekleĢtirilecek her faaliyet bir yatırım kararı 

niteliğindedir. Tıpkı fiziki yatırımlarda olduğu gibi kiĢisel ve mesleki geliĢim alanında yapılacak yatırım 

kararlarında da gelecekte ulaĢılması hedeflenen kazançlara yönelik beklentiler önem arz etmektedir (Murat 

& ġahin, 2011:5). 

AĢağıdaki Tablo 3 ise Türkiye‘de Mart 2019‘dan Mart 2020‘ye kadar olan eğitim durumuna göre iĢsizlik 

oranları gösterilmiĢtir. TÜĠK tarafından açıklanan iĢgücü istatistiklerine göre 2020 yılı Mart dönemi 

itibariyle 15+ nüfusun iĢgücüne katılma oranının yüzde 48,4 istihdam oranının yüzde 42 ve iĢsizlik oranının 

ise yüzde 13,2 olduğu görülmektedir. Söz konusu oranların hepsi 2019 yılı Mart dönemine kıyasla düĢüĢ 

göstermiĢ olup özellikle iĢgücüne katılma oranı ve istihdam oranı açısından bakıldığında bu durumun 2020 

yılında Covid-19‘a bağlı olarak yaĢanmakta olan pandemi sürecinin etkisiyle gerçekleĢmiĢ olduğu 

değerlendirilebilir.  

 

Tablo 2. Türkiye'de (15+) YaĢ Grubu Eğitim Durumuna Göre ĠĢgücüne Katılım Verileri 

Eğitim Durumu 

ĠĢgücüne katılma 

oranı Ġstihdam oranı ĠĢsizlik oranı 

Yıllar  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Toplam  52,9 48,4 45,4 42,0 14,1 13,2 

Okur-yazar 

olmayanlar 
18,1 13,8 15,7 12,1 13,5 11,9 

Lise altı eğitimliler 48,0 43,0 41,5 37,2 13,7 13,6 

Lise 55,4 49,2 46,5 41,6 16,0 15,5 

Mesleki veya teknik 

lise 
64,8 60,2 55,0 51,5 15,2 14,4 

Yükseköğretim 

 
80,4 75,1 69,5 66,7 13,6 11,2 

Kaynak: TÜĠK, 2020, EriĢim Tarihi:14.11.2021. 

 

Söz konusu iĢgücü verileri eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde ise yıllar itibariyle farklı oranlarda 

olmakla birlikte benzer bir eğilimin varlığı göze çarpmaktadır. Yükseköğretim düzeyinde eğitime sahip 

bireylerin iĢgücüne katılma oranı 2019 yılı Mart dönemi için yüzde 80,4 ve 2020 yılı aynı dönemi için yüzde 

75,1 olarak tüm eğitim seviyeleri arasındaki en yüksek orana sahiptir. Eğitim seviyesi azaldıkça kademe 

kademe iĢgücüne katılım oranının da düĢtüğü, bu oranın okur-yazar olmayanlar için 2019 yılında yüzde 18,1 

ve 2020 yılı için ise yüzde 13,8 ile en düĢük seviyede olduğu görülmektedir. Bir diğer dikkat çekici husus ise 

lise düzeyinde eğitime sahip bireylerin iĢgücüne katılma oranlarının ortalamaya oldukça yakın seyretmesidir. 

Benzer bir durum istihdam oranlarına da yansımıĢ olup, incelenen dönemler itibariyle eğitim seviyesi 

arttıkça istihdam oranının da arttığı tespit edilmiĢtir. Türkiye'de (15+) YaĢ Grubu Eğitim Durumuna Göre 

ĠĢgücüne Katılım Verilerini içeren Tablo 3‘e göre yükseköğretim mezunlarının iĢsizlik oranlarının genel 

ortalamanın 2 puan altında olduğu görülmektedir. 2020 yılı Mart dönemi için lise altı, lise, mesleki ve teknik 

lise eğitimlilerin ise iĢsizlik oranları ortalamanın üstünde seyretmektedir. 
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Ülkemizde iĢgücünün durumu ve genç iĢsizlere iliĢkin istatistiki veriler TÜĠK tarafından düzenli olarak 

gerçekleĢtirilen hane halkı iĢgücü araĢtırması sonuçlarına göre üretilmekte ve yayınlanmaktadır. ġekil 1‘de 

Türkiye genelinde 15-24 yaĢ arası gençlere iliĢkin olarak temel iĢgücü verilerinden istihdam, iĢsizlik ve 

iĢgücüne katılma oranlarının yanı sıra ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranına iliĢkin verilere de 

ulaĢılmaktadır.   

 

ġekil 1: Cinsiyete Göre Kurumsal Olmayan Genç Nüfusun ĠĢgücü Durumu (15-24 YaĢ Arası), 2021 

 

Kaynak. TÜĠK, ĠĢgücü Ġstatistikleri, 2021 

 

ġekil 1‘de cinsiyete göre kurumsal olmayan 15-24 yaĢ arası genç nüfusun iĢgücü durumuna iliĢkin veriler yer 

almaktadır. TÜĠK tarafından gerçekleĢtirilen 2021 yılı hane halkı iĢgücü araĢtırması sonuçlarına göre 15-24 

yaĢ arası gençlerde iĢgücüne katılma oranı, 2020 yılında %39,1 iken 2021 yılında %41,7‘ye yükselmiĢtir. 

Cinsiyet açısından değerlendirme yapılacak olursa; genç erkeklerde iĢgücüne katılma oranı 2020 yılında 

%50,1 iken 2021 yılında %53,1‘e, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %27,5 iken 2021 yılında 

%29,7‘ye yükselmiĢtir. 

Gençlerde iĢsizlik oranı, 2020 yılında %25,3 iken 2021 yılında %22,6 seviyelerine gerilemiĢ olup genç 

erkeklerde iĢsizlik oranı 2020 yılında %22,6‘dan 2021 yılında %19,4‘e, genç kadınlarda ise 2020 yılında 

%30,3 iken 2021 yılında %28,7‘ye düĢmüĢtür. 2021 yılı rakamlarına göre 15-24 yaĢ arası gençler için 

istihdam oranı yüzde 32,2 olarak tespit edilmiĢtir. Bu oran genç erkeklerde yüzde 42,8 düzeyine kadar 

çıkarken genç kadınlarda ise yüzde 21,2 seviyelerinde kalmıĢtır. 

TÜĠK tarafından düzenli olarak gerçekleĢtirilen hane halkı iĢgücü araĢtırması sonuçlarına göre ne eğitimde 

ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında %28,3 olarak ölçülmüĢ olup 2021 yılında ise bu oran yüzde 

%24,7 seviyelerine gerilemiĢtir. Cinsiyet açısından değerlendirme yapılacak olursa; genç erkeklerde ne 

eğitimde ne istihdamda olanların oranı genç kadınlara kıyasla oldukça düĢük seviyelerde kalmaktadır. Genç 

erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında %21,2 iken 2021 yılında %17,5‘e kadar 

düĢmüĢ olup genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %35,7 iken 2021 yılında %32,4 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

GENÇ ĠġSĠZLĠKLE MÜCADELEDE AKTĠF ĠġGÜCÜ PĠYASASI POLĠTĠKALARI 
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Dünya genelinde istihdam politikaları üç ana çerçevede yürütülmektedir. Birincisi eğitim, ikincisi aktif 

iĢgücü politikaları ve üçüncüsü pasif istihdam politikalarıdır. ―Eğitim ve aktif iĢgücü piyasası politikalarıyla 

(AĠPP)‖ gençlerin iĢgücü piyasalarının içerisinde aktif olarak yer almalarının sağlanması ile gençlerin iĢgücü 

piyasası içerisine katılmalarıyla birlikte doğabilecek problemlere karĢı önleyici tedbirlerin alınması 

hedeflenirken pasif istihdam politikaları ile iĢsizlikten doğan ve iĢsizlik dönemindeki gelir kayıplarının 

kısmen de olsa karĢılanması, ekonomik sıkıntıların geçici süreyle de olsa giderilmesi hedeflenmektedir.  

AĠPP temelde, iĢgücü piyasalarındaki ve eğitim sistemindeki aksaklıkları gideren bir rol üstlenmiĢtir. AĠPP, 

iĢsizliğin gelir kaybını telafi etmekten ziyade, kiĢilerin istihdam edilebilirliğini arttırarak kısa sürede iĢ 

bulmalarını sağlamayı hedeflemektedir. AĠPP, özellikle gençler açısından iĢ deneyimini telafi edici bir 

özellik taĢımaktadır. ĠĢ tecrübeleri olmayan gençleri yetiĢtirmek iĢverenlere ek bir maliyet yüklediğinden 

iĢverenler gençleri iĢe almakta isteksiz davranmaktadır (Biçerli, 2007:12). AĠPP, Ücret sübvansiyonları, 

doğrudan kamu iĢleri yaratma programları, giriĢimciliğin desteklenmesi, rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri, 

iĢe yerleĢtirme hizmetleri ve sosyal tarafların katılımının sağlanması politikalarını içermektedir (ĠġKUR, 

2019). 

Aktif ĠĢgücü Piyasası Politikaları yoluyla iĢsizliğin azaltılıp istihdamın arttırılması, iĢgücü piyasasında arz ve 

talep arasında mevcut dengesizliklerin ortadan kaldırılması ile yakından iliĢkilidir. Yıllar içerisinde hemen 

hemen her alanda yaĢanan geliĢmeler, üretim ve çalıĢma koĢullarını, organizasyon yapılarını, üretim 

modellerini, eğitim ve istihdam olanaklarını etkilemiĢ ve değiĢtirmiĢtir. Kamu istihdam kurumu olarak 

Türkiye‘de AĠPP uygulayıcısı konumundaki ĠġKUR, değiĢen koĢullara uygun olarak gerçekleĢtirmekte 

olduğu ĠĢgücü Piyasası AraĢtırmaları ve Açık ĠĢ Ġstatistikleri ÇalıĢmaları aracılığıyla iĢgücü piyasasının 

geliĢimini takip etmeye çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmalar yoluyla arz ve talep göstergeleri ile veri setleri 

arasındaki iliĢki ve bağlantıları tespit edip analize tabi tutarak gerek ülke düzeyinde gerekse il düzeyinde 

aktif istihdam politikalarının oluĢturulmasına katkı sağlanmaktır. Özellikle son yıllarda yapılan analizlerin 

politika üretmede daha etkin bir Ģekilde kullanılması neticesinde iĢgücü piyasasında mevcut dengesizliklerin 

ortadan kaldırılması, aktif istihdam politikaları yoluyla istihdamın arttırılması ulaĢılabilir bir hedef haline 

gelmektedir (Çakar, 2019). 

ĠĢsizliği önlemeye yönelik olarak ülke düzeyinde belirlenecek istihdam politikalarının yanında AĠPP 

kapsamında kamu istihdam kurumu (ĠġKUR) tarafından düzenlenecek eğitim ve programlar büyük önem arz 

etmektedir. Türkiye açısından genç iĢsizlik rakamlarının yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, 

düzenlenecek olan iĢgücü yetiĢtirme faaliyetlerinin de öncelikli hedef kitlesinin bu yaĢ grubuna dâhil genç 

nüfus olması gerekmektedir. Genç nüfusun istihdamda yeterince yer alabilmesi, iĢverenin talep ettiği mesleki 

becerilere sahip olacak Ģekilde eğitilmeleri ile doğrudan ilintilidir (ĠġKUR, 2019). 

Ayrıca iĢgücü piyasasına arz tarafından dâhil olmak isteyen genç iĢsizlerin, bilgi ve becerilerinin arzu edilen 

seviyede olmadığı ve pratikte reaksiyonlarının piyasanın taleplerini karĢılamaktan oldukça uzak olduğu 

görülmektedir. Bir taraftan öğrencilere verilen eğitimler iĢgücü piyasasında talep edilen nitelikleri yeterince 

karĢılayamazken, diğer taraftan ekonomi, iĢgücü piyasasında eğitimli iĢsizlere uygun iĢler yaratamama 

sorunu ile karĢı karĢıyadır. 

ĠġKUR, AĠPP konusunda faaliyetlerini son yıllarda geliĢtirmiĢ ve çeĢitlendirmiĢ olup, meslek edindirme 

kursları ve iĢbaĢı eğitim programları aracılığıyla genç istihdamı konusunda kendine agresif ancak gerçekçi 

hedefler koyarak planlı çalıĢmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Eğitim ve istihdam arasında mevcut 

durum itibariyle ortaya çıkan kopuklukların yerel düzeyde düĢük seviyelere çekilebilmesi kurumlar arasında 

sağlanacak üst düzeyde iĢbirlikleri ile sağlanabilecektir. Türkiye‘de kurumsal bir yapı çerçevesinde, böyle 

bir iĢbirliğine ulaĢabilmek amacıyla, her ilde ekonomik ve sosyal tüm tarafları bünyesinde barındıran Ġl 

Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (ĠĠMEK) tesis edilmiĢtir. Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları 

(ĠĠMEK), mesleki ve teknik eğitim ile iĢgücü piyasası arasında fonksiyonel bir bağ oluĢturması ve iĢbirliğine 

dayalı bir yönetim mekanizmasını devreye sokması açısından önem arz etmekte olup, bu kurulların, 

yapılacak çalıĢmalar ve alınacak kararlar yoluyla etkinliklerini daha üst düzeylere taĢıması gerekliliği 

bulunmaktadır (ĠġKUR, 2019). 

Türkiye‘de iĢsizlikle mücadele konusunda ĠġKUR‘un uygulamakta olduğu aktif iĢgücü piyasası 

politikalarına iliĢkin uygulamalar günümüzde 08.04.2022 tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe 
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giren ‗‘Aktif ĠĢgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘‘ ve 

ardından yayınlanan genelge kapsamında gerçekleĢtirilmektedir. Ancak çalıĢma kapsamında incelenen 

dönemler itibariyle yürürlükte olan mevzuat 12.03.2013 tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe 

giren ve ilerleyen dönemlerde birçok değiĢikliğe uğrayan ―Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği‖ ve bu 

yönetmeliğin yürütümüne iliĢkin yayınlanan genelgedir. Dolayısıyla programdan yararlanma Ģartları, 

program düzenlenebilecek meslekler, program süreleri ile hak ve yükümlülükler gibi baĢlıklar halinde iĢbaĢı 

eğitim programlarının uygulama esaslarına iliĢkin bilgiler 2016-2021 yılları arasında yürürlükte olan 

mevzuat kapsamında değerlendirilmiĢtir. Yeni mevzuatta istihdam taahhüt oranı katılımcı sayısının yüzde 

70‘ine çıkarılırken, katılımcıların program bitimini müteakip istihdamda kalmaları gereken süre de, program 

süresinin üç katı olacak Ģekilde güncellenmiĢtir (Aktif iĢgücü yönetmeliği m.36/3).  

Bu doğrultuda hizmet sektöründe yer alan iĢletmelerde 3 ay boyunca destekten yararlanacak iĢverenlerin 

yerine getirmesi gereken 3 aylık istihdam taahhüdü 9 aya çıkarılmıĢtır. Ġmalat sektörü ile BiliĢim alanında 6 

ay boyunca düzenlenen programların istihdam yükümlülüğü ise 18 ay olarak güncellenmiĢtir. Söz konusu 

değiĢikliklere istinaden Hizmet sektöründeki katılımcıların programda geçen süreleri de dâhil olmak üzere 

istihdamda kalma sürelerinin en az 1 yıla, Ġmalat sektörü ile BiliĢim alanında istihdamda kalma sürelerinin 

ise toplamda en az 2 yıla çıkarılması amaçlanmıĢtır. Ġki mevzuat arasında bahse konu değiĢiklikler sadece 

ĠĢbaĢı Eğitim Programlarını kapsayacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur.  Ayrıca gerçekleĢtirilen bir baĢka değiĢiklik 

de iĢletmeler açısından 5510 - 4/a kapsamında en az 2 çalıĢanın olması zorunluluğunun 5 çalıĢana çıkarılmıĢ 

olmasıdır (Aktif iĢgücü yönetmeliği m.36/4). 

ĠġKUR‘un kurum mevzuatına uygun Ģekilde uygulamakta olduğu aktif iĢgücü politikaları ve bu politikalar 

doğrultusunda düzenlenen aktif iĢ gücü programları kurumun il müdürlükleri ve bağlı hizmet merkezleri 

eliyle yürütülmektedir. Yapılacak analiz açısından ülkemizde 2009 yılından itibaren düzenlenen aktif iĢ gücü 

programlarının Mersin ili özelinde dönemler itibariyle geliĢimine bakmakta yarar görülmektedir. Bu 

bağlamda Mersin ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu tarafından düzenlenmekte olan aktif iĢgücü programları yıllar 

itibariyle geliĢimine bakıldığında 2020 ve 2021 yıllarına kadar açılan kurs sayısının -2018 yılındaki çok cüzi 

miktarda düĢüĢün haricinde- yükselen bir trend izlediği görülmektedir. Toplam kursiyer sayıları ise 2020 ve 

2021 yıllarına kadar incelenen tüm dönemler itibariyle artıĢ göstermiĢtir. Tablo 4‘te yer alan ĠġKUR 

kaynaklı verilere göre, Mersin ilinde 2016 yılında 3.252 adet aktif iĢgücü programı düzenlenmiĢ olup 2019 

yılı itibariyle açılan kurs sayısı 3.842‘ye kadar çıkmıĢtır. Bahsi geçen bu dört yıllık dönem içerisinde açılan 

kurs sayıları yüzde 18,1 oranında artarken toplam kursiyer sayısı ise yüzde 61,8 gibi oldukça yüksek oranda 

bir artıĢ göstermiĢtir. 2016 yılında açılan kurslardan faydalanan kursiyer sayısı 9.554 iken 2019 yılında bu 

rakam 15.461‘e ulaĢmıĢtır.  

 

Tablo 4. Yıllar Ġtibariyle Mersin Ġli Aktif ĠĢgücü Programları 

KURSLAR 

YILLAR 

2016 2017 2018 2019 2020 
  

2021 

Açılan 

Kurs 

Sayısı 

3.252 3.500 3.485 3.842 2.560 2.257 

Kursiyer 

Sayısı 
9.554 12.741 14.682 15.461 9.320 7.931 

Erkek 3.938 5.337 6.203 7.336 4.791 3.732 

Kadın 5.616 7.404 8.479 8.125 4.529 4.199 
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Kaynak. ĠġKUR, EriĢim Tarihi:08.01.2022  

 

Türkiye genelinde ve yerel düzeyde istihdam politikaları oluĢturulurken göz önünde bulundurulan en önemli 

kriterlerden biri dezavantajlı gruplara yönelik alınacak tedbirler ve uygulanacak politikalardır. Bu kapsamda 

2016-2019 yılları arasını kapsayan dönemde açılan kurslara katılan kadın kursiyer sayısına bakıldığında bu 

dört dönem boyunca dezavantajlı gruplar arasında sayılan kadın katılımcı sayısının erkek katılımcılardan 

yüksek olduğu görülmektedir. 

2020 yılında açılan kurslara katılan kadın kursiyer sayısı bir önceki yıla göre yüzde 44,3 gibi oldukça yüksek 

oranda bir düĢüĢ sergileyerek 4.529‘a inmiĢtir. Ayrıca bu dönem, incelenen yıllar baz alındığında toplam 

kursiyerler içinde kadın kursiyer sayısının erkek kursiyer sayısının gerisine düĢtüğü ilk ve tek dönemdir. 

2021 yılında açılan kurs ve toplam kursiyer sayılarındaki gerilemeye paralel olarak kadın kursiyer sayısı da 

4.199‘a düĢmüĢ ancak oransal açıdan bakıldığında toplam kursiyerler içinde kadın katılımcı sayısı yüzde 

52,9 ile tekrar 2019 yılı seviyelerini yakalamıĢtır. 

 

ĠĢbaĢı Eğitim Programının Ortaya ÇıkıĢı, Tanımı ve Amaçları 

Türkiye‘de ve dünyada iĢgücü piyasalarında ortaya çıkan en büyük problemlerden biri, kiĢilerin eğitim 

düzeyleri ile istihdam edilebilirlikleri arasındaki iliĢkinin kopuk olmasıdır. Bu sebeple ortaya çıkan nitelik 

uyuĢmazlıkları yapılan çeĢitli çalıĢmalarla tespit edilmiĢtir. Gerek bahsi geçen nitelik uyuĢmazlıkları 

sebebiyle gerekse iĢgücü piyasasında yaĢanan geliĢim, değiĢim ve dönüĢümlerden kaynaklanan sürecin bir 

sonucu olarak bireylerin eğitim hayatları boyunca almıĢ oldukları bilgiler kiĢilerin iĢgücü piyasasında 

kendilerine yer bulabilmeleri için yeterli olmamaktadır (Çoban, 2014:83). 

Söz konusu sorunun ortadan kaldırılabilmesi adına kiĢilerin okulda gördükleri eğitim dönemleri boyunca 

kendilerine verilen teorik bilgiyi iĢyeri ortamında uygulama yaparak ve çalıĢma hayatının içerisinde yani 

iĢbaĢında eğitim yoluyla geliĢtirmesi gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. ĠĢgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu 

ihtiyaçları karĢılayabilmek amacıyla geliĢtirilen iĢbaĢında eğitim, kiĢinin iĢ yaĢamına giriĢ aĢamasında 

yetersiz kalan okulda edindiği teorik bilgilerin uygulama aĢamasındaki boĢluğunu doldurmakta ve bu yolla 

becerilerinin geliĢmesine, tecrübe kazanmasına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak iĢgücü piyasasının 

ihtiyaç duyduğu niteliklerin bireylere kazandırılmasını sağlamaya yönelik olarak düzenlenen ve kiĢilerin iĢ 

alanında tecrübe edinmesini sağlayan iĢbaĢında eğitim iĢgücü piyasasındaki arz-talep dengesizliğinin 

giderilmesine ve bireylerin iĢgücü piyasasına daha hızlı Ģekilde giriĢ yapmasına vesile olmaktadır (Çoban, 

2013:3). 

ĠĢbaĢı eğitimlerin neredeyse bir zorunluluk haline gelmesinin bir sebebi de bireylerin okul dönemlerinde 

teorik bilgileri edinirken uygulama yönelik çalıĢmalar yapılmaması ya da uygulama eğitimlerinin çok 

yetersiz düzeylerde kalmasıdır. Günümüzde bilimsel ve teknolojik alanda yaĢanan geliĢmeler eğitim ve 

iĢgücü piyasası da dâhil hayatın her alanında değiĢimleri zorunlu kılmakta, bu sebeple okul döneminde 

alınan pratik bilgiler de oldukça yetersiz kalmaktadır. Netice itibariyle eğitim hayatının sona ermesi ile 

iĢgücü piyasasına dâhil olma arasında geçen zamanlar da göz önüne alındığında bireylerin iĢbaĢı eğitimler 

yoluyla pratik bilgi ve becerilerinin güncellenmesi ihtiyacı da bir gereksinim haline gelmektedir. 

ĠĢbaĢı Eğitim Programları; iĢgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılmasına yönelik iĢgücü yetiĢtirme, 

mesleki eğitim ve iĢgücü uyum programları geliĢtirilmesinin ve uygulamasının sağlanması amacıyla 2009 

yılının Ağustos ayında ―Staj Programları‖ adıyla uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 2009-2011 yılları arasında Staj 

Programları adıyla gerçekleĢtirilen ve belirli bir kitleye ulaĢan bu çalıĢmalar yapılan düzenlemeler ile 2011 

yılından itibaren ―ĠĢbaĢı Eğitim Programı‖ adı altında yürütülmeye baĢlanmıĢtır.  (Türkiye ĠĢ Kurumu 

Kanunu, Madde-3/c).  

Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ile il müdürlükleri veya bağlı hizmet merkezleri 

tarafından hangi mesleklerde program düzenleneceği hususu yasal bir çerçeveye oturtulmuĢtur. Bu çerçevede 

ilgili il müdürlüğünce program düzenlenecek mesleklerin hem bireylerin geliĢimine katkı sağlaması hem de 

iĢgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde programlar düzenlenmesi göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Ancak bu Ģekilde mevcut kaynakların en verimli Ģekilde kullanımı söz konusu olabilecek ve uygulamalardan 

maksimum fayda sağlanarak istihdama katkı pozitif olarak gerçekleĢecektir.  

ĠĢbaĢı eğitim programlarının düzenlenmesi konusunda ilgili mevzuat hükümlerinde karar verme yetkisi vasıf 

gerektirmeyen meslekler dıĢında il müdürlüklerine bırakılmıĢ olmasına karĢılık, zaman zaman belirli 

sektörlerde ve/veya mesleklerde program düzenlenmesinin teĢvik edilmesi ya da bazı sektörlerde ve/veya 

mesleklerde program düzenlenmemesi yönünde alınan politika kararları da uygulamaya konulmaktadır. 

ĠġKUR tarafından düzenlenmekte olan iĢbaĢı eğitim programlarından yürürlükteki mevzuata uygun olarak 

iĢverenlerin sadece belirli bir kısmı faydalanabilmektedir. ĠĢbaĢı eğitim programından faydalanmak isteyen 

iĢverenlerin taĢımaları gereken Ģartların baĢında kurumun her hizmetinin ön koĢulu olduğu üzere iĢverenlerin 

Türkiye ĠĢ Kurumu‘na kayıtlı olmaları gelmektedir (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-47/1). 

ĠġKUR‘a kayıt yaptırmak isteyen iĢverenler, internet aracılığıyla e-Ģube üzerinden veya il müdürlüklerinden, 

hizmet merkezlerinden veya irtibat noktalarından kayıt iĢlemlerini gerçekleĢtirebilmektedir. ĠġKUR iĢveren 

kaydının tamamlanmasını müteakip iĢverenlere iĢveren danıĢmanlığı hizmetleri kapsamında Kurum 

faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri sunacak bir iĢ ve meslek danıĢmanı 

atanmaktadır. 

ĠĢverenlerin iĢbaĢı eğitim programından faydalanması açısından diğer bir ön koĢul ise çalıĢan sayılarına 

iliĢkindir. Mevzuat hükümleri gereği iĢbaĢı eğitim programlarından faydalanmak isteyen iĢverenlerin en az 

iki fiili sigortalı çalıĢanının olması gerekmektedir (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-47/1).  

Yürürlükte olan mevzuat kapsamında iĢbaĢı eğitim programı katılımcı adaylarına asgari yaĢ sınırlaması 

uygulanmaktadır. YaĢ sınırlamasına iliĢkin hüküm uyarınca iĢbaĢı eğitim programına katılımcı adaylarının 

on beĢ yaĢını tamamlamıĢ olmaları gerekmektedir (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-52/1/b).   

ĠĢbaĢı eğitim programı katılımcı adaylarına iliĢkin bir diğer kısıtlama ise katılımcı adaylarının programın 

düzenleneceği iĢyeri için iĢverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eĢi olmaması Ģartıdır (Aktif 

ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-52/1/c).  Söz konusu hüküm gereğince iĢverenin birinci derece kan 

hısımlarından anne, baba ve çocuklar ile ikinci derece kan hısımlarından kardeĢler, torunlar, büyükanne ve 

büyükbaba iĢbaĢı eğitim programı kapsamında katılımcı olamayacaklardır (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri 

Genelgesi, 2013/1).   

Programların baĢvuru aĢamasında iĢverenler tarafından ĠĢbaĢı Eğitim Programı ĠĢveren Taahhütnamesi 

verilmekte olup bu taahhütnameye aykırı Ģekilde program katılımcıları arasında iĢverenin birinci veya ikinci 

derece kan hısımı veya eĢi olduğunun tespiti halinde mevzuat hükümleri gereği cezai yaptırımlar devreye 

alınmaktadır (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-60/3).   

ĠĢbaĢı eğitim programı Katılımcı adaylarında aranan bir diğer Ģart katılımcıların emekli olmaması Ģeklindedir 

(Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-52/1/ç).  Programın baĢlama tarihinden önceki üç aylık 

dönemde programa baĢvuru yapan iĢverenin çalıĢanı olmamak da katılımcılara iliĢkin program yararlanma 

Ģartları arasında yer almaktadır (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-52/1/d).   

Programların baĢvuru aĢamasında iĢverenler tarafından verilen ĠĢbaĢı Eğitim Programı ĠĢveren 

Taahhütnamesi, bu koĢulun da kontrolü açısından önem arz etmektedir. Programa baĢvuru yapan iĢverenler 

bu taahhütname vasıtasıyla katılımcı adaylarının son üç aylık dönemde çalıĢanı olmadığı hususunu da 

taahhüt etmektedir. Söz konusu taahhütnameye aykırı Ģekilde program katılımcıları arasında son üç aylık 

dönemde iĢverenin çalıĢanı olduğunun tespiti halinde mevzuat hükümleri gereği idari ve mali konulara 

iliĢkin cezai yaptırımlar uygulanmaktadır (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Genelgesi,2013/1).   

ĠĢbaĢı eğitim programlarının süresi konusunu değerlendirirken iki ayrı açıdan bakmakta fayda vardır. 

Birincisi iĢbaĢı eğitim programı katılımcılarının programdan yararlanma süresi, diğer bir süre ise 

programların uygulanmasına iliĢkin günlük ve haftalık süreler ile toplam program süresidir. Yürürlükteki 

mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi planlanan iĢbaĢı eğitim programlarının süresi, günlük en az beĢ 

en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beĢ saatten en fazla altı günden ve toplamda üç yüz yirmi fiili 

günden fazla olamamaktadır (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-53/1).   
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ĠĢbaĢı eğitim programlarında süreyle ilgili ikinci husus katılımcıların bu programlardan yararlanma 

sürelerine iliĢkindir. Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca iĢbaĢı eğitim programı katılımcıları yirmi 

dört aylık süre içerisinde bu programlardan en fazla üç yüz yirmi gün yararlanabilmektedirler (Aktif ĠĢgücü 

Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-52/4).  Katılımcıların iĢbaĢı eğitim programlarından yararlanmalarına iliĢkin 

mevzuatta belirlenen süre konusunda dikkat edilmesi gereken husus bu sürenin takvim günü Ģeklinde değil 

fiili katılım günü Ģeklinde değerlendirilmesi gerekliliğidir. Örnek olarak herhangi bir katılımcı adayı 120 

günlük bir iĢbaĢı eğitim programından faydalanmıĢ ise yirmi dört aylık süre içerisinde katılmak istediği yeni 

bir iĢbaĢı eğitim programı olması durumunda en fazla 200 gün süreli bir iĢbaĢı eğitim programından 

yararlanabilecektir. Söz konusu süreler programın ilgili katılımcı tarafından tamamlanmıĢ olması veya 

mevzuata uygun sürelerde ilgilinin programdan ayrılmıĢ olmasına bakılmaksızın toplamda 320 günü 

aĢamamaktadır. 

Ancak iki iĢbaĢı eğitimden faydalanmaya iliĢkin istisnai bir duruma mevzuatın kurs ve programlara iliĢkin 

ortak hükümlere yer verilen bölümünde değinilmektedir. Söz konusu hüküm uyarınca, her koĢulda yirmi dört 

ay içerisinde en fazla üç yüz yirmi fiili günü geçmemek koĢuluyla iki iĢbaĢı eğitim programı arasında 

bekleme süresi üç ay olarak uygulanmaktadır (Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Madde-90/1).  Bu 

koĢullar altında herhangi bir iĢbaĢı eğitim programını tamamlayan katılımcı söz konusu programın bitiĢ 

tarihinden itibaren üç aylık süre geçmesini müteakip farklı bir iĢbaĢı eğitim programından kalan süresi 

boyunca faydalanabilecektir.  

 

GENÇ ĠġSĠZLĠKLE MÜCADELDE ĠġBAġI EĞĠTĠM PROGRAMI UYGULAMALARI MERSĠN 

ÖRNEĞĠ 

Türkiye‘de aktif iĢgücü piyasası uygulamalarından biri olan iĢbaĢı eğitim programı kamu istihdam kurumu 

olan ĠġKUR tarafından uygulanan en etkin istihdam politikalarından biridir. 2009 yılından bu yana 

uygulanan iĢbaĢı eğitim programları bölgesel ve ulusal düzeyde istihdam yaratmada oldukça etkili olmuĢtur. 

Mersin ilinde ikamet eden ĠġKUR‘a kayıtlı genç iĢsizlerin mesleki deneyim eksikliğini giderme yönünde 

uygulanan iĢbaĢı eğitim programlarının sayısal verileri Mersin ili özelinde ele alınmıĢtır. AraĢtırma 15-29 

yaĢ grubundaki bireylerin Türkiye ĠĢ Kurumu bünyesinde yürütülen iĢbaĢı eğitim programlarından ne ölçüde 

yararlandıklarını hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.  AraĢtırmada veri toplama metotlarından kaynak 

taraması yöntemine baĢvurulmuĢtur. ĠĢbaĢı eğitim programı verileri program yürütücüsü olan ĠġKUR‘un 

resmi istatistiklerinden elde edilen veriler tablolaĢtırılarak yorumlanmıĢtır. ĠĢbaĢı eğitim programlarından 

hem genel yararlanma sayıları hem de 15-29 yaĢ aralığından bulunan gençlerin sayıları karĢılaĢtırmalı olarak 

ele alınmıĢtır. 

TÜĠK verilerine göre 2021 yılı itibariyle Mersin ilinin nüfusu 1.891.145 olup söz konusu nüfusun yaĢ 

gruplarına bakıldığında Mersin‘ de yaĢayan 15-19 yaĢ aralığındaki genç nüfusun toplam il nüfusu 

içerisindeki oranı yüzde 7,3,  20-24 yaĢ aralığındaki genç nüfusun oranı yüzde 7,2 ve 25-29 yaĢ aralığındaki 

genç nüfusun toplam il nüfusu içerisindeki oranı yüzde 7‘dir. ÇalıĢma kapsamında genç nüfus olarak 

değerlendirilen 15-29 yaĢ grubunun toplam nüfus içerisindeki payı ise yüzde 21,5 olarak tespit edilmiĢtir. Bir 

baĢka ifadeyle Mersin ilinde yaĢayan her 5 kiĢiden en az biri genç kategorisinde yer almaktadır. 
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Tablo 5. ĠĢbaĢı Eğitim Programlarının Yıllara Göre Dağılımı 

ĠġBAġI EĞĠTĠM PROGRAMLARI 

Açılan Program Sayısı 

Yıllar Türkiye Mersin 

2016 
                                     

103.852  

                                         

3.036  

2017 
                                     

107.284  

                                         

3.222  

2018 
                                       

95.445  

                                         

3.215  

2019 
                                     

118.151  

                                         

3.645  

2020 
                                       

86.328  

                                         

2.476  

2021 
                                       

93.789  

                                         

2.190  

Kaynak. ĠġKUR  

 

Tablo 5‘de yer alan Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) tarafından Türkiye genelinde düzenlenmekte olan iĢbaĢı 

eğitim programlarının yıllar itibariyle geliĢimine bakıldığında; program sayılarının önce yükselen bir trend, 

ardından sert bir düĢüĢ ve son dönem itibariyle de tekrardan bir toparlanma eğilimi olduğu görülmektedir. 

2016-2019 yılları arasında açılan program sayısı 2018 yılındaki yüzde 11 civarındaki düĢüĢ haricinde genel 

itibariyle artıĢ yönünde bir seyir izlemiĢtir. 2016 yılında Türkiye genelinde toplam 103.852 adet iĢbaĢı eğitim 

programı açılırken 2017 yılında açılan program sayısı 107.284‘e çıkmıĢtır. 2018 yılında yaĢanan düĢüĢ ile 

açılan program sayısı 95.445‘e gerilerken 2019 yılında açılan iĢbaĢı eğitim program sayısı bir önceki yıla 

göre yüzde 23,8 oranında artıĢla 118.151‘e yükselmiĢtir. Bu verilere göre 2016 ile 2019 yılları arasında 

Türkiye genelinde açılan iĢbaĢı eğitim program sayılarının artıĢı yüzde 13,8 oranına tekabül etmektedir.  

Aynı dönem itibariyle Mersin ilinde düzenlenen iĢbaĢı eğitim programları sayısal olarak değerlendirmeye 

tabi tutulduğunda; farklı oranlarda olmakla birlikte Türkiye geneli duruma benzer bir seyir izlendiği 

söylenebilir. 2016 ile 2019 yılları arasında Mersin‘de açılan program sayıları 2018 yılında yaĢanan binde 2 

oranında küçük çaplı düĢüĢ dıĢında genel olarak yükseliĢ göstermiĢtir. Mersin‘de 2016 yılında 3.036 iĢbaĢı 
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eğitim programı açılırken 2017 yılında bu sayı 3.222‘ye çıkmıĢtır. 2018 yılı için açılan program sayısı 

3.215‘e düĢmüĢ olup, 2019 yılında yüzde 13,4‘lük artıĢ ile 3.645 program açılmıĢtır. Söz konusu veriler 

ıĢığında 2016-2019 yılları arasında Mersin‘de açılan iĢbaĢı eğitim programı sayısında yüzde 20,1 oranında 

artıĢ yaĢandığı gözlenmiĢtir. Bu rakam Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir gerçekleĢmeye karĢılık 

gelmektedir. 

Söz konusu programlar Türkiye ĠĢ Kurumu bünyesinde ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlükleri vasıtasıyla 

yürütülmektedir. 2016 ile 2019 yılları arasında Türkiye genelinde iĢbaĢı eğitim programları içerisinde Mersin 

ilinin payına bakıldığında; 2016 yılında toplam programların yüzde 2,9‘unun, 2019 yılında ise toplam 

programların yüzde 3,1‘inin Mersin‘de gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Bir baĢka ifadeyle incelenen 

dönemler itibariyle Türkiye‘de açılan her 30 iĢbaĢı eğitim programının 1‘i Mersin‘de düzenlenmiĢtir. 

Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) tarafından düzenlenmekte olan iĢbaĢı eğitim programlarının yıllar itibariyle 

geliĢimi açısından 2020 ve 2021 yılları incelemekte olduğumuz daha önceki dönemlerden çok farklı veriler 

sunmaktadır. Bu sebeple bu iki dönem incelenmekte olan diğer dönemlerden ayrı bir analize tabi 

tutulmaktadır. 2020 yılı gerek dünyada gerekse Türkiye‘de Covid-19 coronavirüs sebebiyle ortaya çıkan 

pandeminin yoğun olarak yaĢandığı ve etkilerinin her alanda görüldüğü bir yıl olmuĢtur. 2021 yılı da etkileri 

bir önceki yıla göre nispeten azalmakla birlikte yine pandeminin gölgesi altında geçirilen bir dönem 

olmuĢtur. Ekonomik ve sosyal anlamda hayatın hemen hemen her alanına etkide bulunan bu iki dönem 

boyunca ĠġKUR tarafından verilen tüm hizmetlerde olduğu gibi düzenlenen iĢbaĢı eğitim programları da 

olumsuz yönde etkilenmiĢtir.  

2021 yılı ikinci yarısından itibaren virüsün etkisinin azalması, pandemi koĢullarının nispeten zayıflaması, 

ekonomik ve sosyal hayatta normale dönüĢ anlamındaki eğilimlerin tüm taraflar arasında artmaya baĢlaması 

ile alınan tedbirlerin gevĢetilmiĢtir. Buna karĢılık 2021 yılı sonlarına doğru ĠġKUR tarafından kurs ve 

programlar konusunda alınan bazı yapısal kararlar ve kurumun uygulamakta olduğu istihdam ve mesleki 

eğitim politikaları gereği açılan iĢbaĢı eğitim programları ve bu programlardan faydalanan katılımcı 

sayılarının geliĢimi noktasında pandemi öncesi dönemler yakalanamamıĢtır.  

Genç iĢsizliği azaltmak amacıyla uygulanan iĢbaĢı eğitim programlarına iliĢkin değerlendirmeler yapılırken 

Mersin ili düzeyinde, katılımcı sayıları ve programdan faydalananların cinsiyete göre dağılımı açısından 

yıllar itibariyle elde edilen verilerin analize tabi tutulması büyük önem arz etmektedir. 

 

Tablo 6. Cinsiyete Göre ĠĢbaĢı Eğitim Programları, Mersin 

ĠġBAġI EĞĠTĠM 

PROGRAMLARI 

(Mersin) 

YILLAR 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Açılan Program 

Sayısı 
3.036 3.222 3.215 3.645 2.476 2.190 

Kursiyer Sayısı 5.075 6.157 8.889 11.268 7.704 6.863 

Kadın 2.562 3.272 4.701 5.703 4.238 3.432 

Erkek 2.513 2.885 4.188 5.565 3.466 3.431 

Kaynak. ĠġKUR 

 

Tablo 6‘ya göre 2016 yılında Mersin‘de düzenlenen 3.036 adet iĢbaĢı eğitim programından 5.075 katılımcı 

faydalanmıĢtır. 2017 yılında ise düzenlenen 3.222 adet programdan faydalanan kiĢi sayısı 6.157‘ye 
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yükselmiĢtir. Bu rakam bir önceki yıl ile oranlandığında yüzde 21,3 oranında bir artıĢa karĢılık gelmektedir. 

Türkiye geneli ile karĢılaĢtırıldığında yaĢanan geliĢmenin dönem itibariyle oldukça benzerlikler taĢıdığı 

söylenebilir. ĠĢbaĢı eğitim programları toplam katılımcı sayısı açısından söz konusu dönemde Mersin ilinde 

yakalanan performans değerlendirildiğinde, yakalanan artıĢ oranının Türkiye ortalamasının yaklaĢık olarak 3 

puan üzerinde olduğu görülmektedir.   Aynı dönem itibariyle Mersin‘de program sayısındaki artıĢ oranının 

yüzde 6,1 seviyelerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda katılımcı sayısındaki artıĢ oranının ne kadar 

ciddi olduğu daha net anlaĢılabilmektedir. 2018 yılına gelindiğinde ise Mersin‘de düzenlenen program 

sayılarında binde 2 seviyelerinde çok küçük çaplı da olsa bir gerileme yaĢanmıĢ olmasına karĢılık katılımcı 

sayılarındaki ciddi artıĢ ivmesinin daha da yükseldiği görülmektedir.  

2019 yılında Mersin‘de gerek açılan iĢbaĢı eğitim programı sayısında gerekse bu programlardan faydalanan 

katılımcı sayılarında önemli artıĢlar kaydedilmiĢtir. Bir önceki yıla oranla Mersin ilinde açılan program 

sayısı yüzde 13,4‘lük bir atıĢla 3.645‘e çıkarken katılımcı sayıları bir önceki yıla oranla yüzde 26,8 oranında 

artarak 11.268‘e yükselmiĢtir.  

Katılımcı sayılarında oldukça yüksek oranlarda ve Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleĢen bu artıĢların 

yaĢandığı dört yıllık sürecin ardından 2020 yılı, birçok veride olduğu gibi Mersin ilinde düzenlenen iĢbaĢı 

eğitim programı katılımcı sayılarında da sert düĢüĢlerin yaĢandığı bir yıl olmuĢtur. 2019 yılında on bin 

barajını aĢarak 11.268‘e kadar ulaĢan toplam katılımcı sayısının ardından 2020 yılında katılımcı sayısı 

7.704‘e düĢmüĢtür. Bu rakam bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 31,6 oranında oldukça yüksek 

seviyede bir azalıĢa karĢılık gelmektedir. Farklı bir ifadeyle; 2020 yılında bir önceki yıla göre her 3 

katılımcıdan 1‘i programlardan faydalanamamıĢtır.  

Bu dönemde Mersin‘de katılımcı sayısında görülen azalıĢın, açılan program sayılarında yaĢanan yüzde 32,1 

oranındaki düĢüĢle orantılı bir seyri olduğu söylenebilir. Ancak her iki oran açısından da bir Türkiye 

karĢılaĢtırması yapıldığında durumun Mersin ili için çok daha vahim boyutlarda olduğu dikkat çekmektedir. 

Zira açılan program sayısında yaĢanan düĢüĢ oranı 2020 yılında Türkiye genelinde yüzde 26,9 iken bu oran 

Mersin ilinde yüzde 32,1 ile Türkiye ortalamasına göre 5 puandan fazla bir düĢüĢe tekabül etmektedir. 

Katılımcı sayılarında yaĢanan düĢüĢ ise bu oranla aynı yönde fakat daha sarsıcı Ģekilde gerçekleĢmiĢ olup 

Türkiye genelinde yaĢanan yüzde 16,6 oranında düĢüĢün yaklaĢık iki katı seviyesinde tespit edilmiĢtir. 

Mersin için iĢbaĢı eğitim programı katılımcı sayılarında yaĢanan düĢüĢ seyri 2021 yılında da devam etmiĢtir. 

Bir önceki yıla göre yüzde 10,9 oranında bir düĢüĢün daha görüldüğü dönemde toplam katılımcı sayısı 

6.863‘e kadar gerilemiĢtir. Bu düĢüĢ oranı açılan program sayılarında yaĢanan yüzde 11,6 oranına yakın bir 

seviyede gerçekleĢmiĢtir. Bir baĢka ifadeyle 2020 yılınca ciddi bir Ģekilde gerilemenin yaĢandığı katılımcı 

sayılarında, 2021 yılı itibariyle, bir önceki yıl gerçekleĢen kaybın ardından her 10 katılımcıdan birinin daha 

eksildiği görülmüĢtür. 

Mersin‘de düzenlenen iĢbaĢı eğitim programı katılımcılarına iliĢkin verilerin incelenmesi neticesinde; 

kadınların incelenen tüm dönemler süresince bu programlardan, çoğunlukla erkek katılımcılarla eĢit 

seviyelerde, zaman zaman da erkek katılımcılara oranla daha fazla faydalandıkları tespit edilmiĢtir. 

Niceliksel olarak bakıldığında ise 2016 ile 2019 yılları arasını kapsayan dört yıllık dönem için kadın 

katılımcı sayısının her yıl bir önceki döneme kıyasla artıĢ kaydettiği, 2020 ve 2021 yıllarında ise dıĢsal 

sebeplerle önceki yıllara göre kadın katılımcı sayılarında düĢüĢler yaĢandığı görülmektedir. 

Mersin ilinde düzenlenen iĢbaĢı eğitim programı katılımcılarının yaĢ grupları açısından değerlendirilmesi 

konusunda, 2016-2021 yılları arasını kapsayan dönem için Türkiye geneli verilerde olduğu gibi 15-19 yaĢ 

grubundan baĢlayarak 65 ve üzeri yaĢ grubuna kadar toplam 11 yaĢ grubuna ait net verilere ulaĢmak 

mümkün olabilmiĢtir. Ancak bir önceki kısımda Türkiye geneli değerlendirmeler yapılırken de belirtildiği 

üzere Mersin ili için de 50-54 üzeri yaĢ grubundan itibaren katılımcı sayılarının toplam katılımcılar 

içerisindeki paylarının yüzde 1 ve altı gibi çok düĢük seviyelerde kalması sebebiyle yapılacak analizlerde bu 

yaĢ gruplarına pek fazla yer verilmeyecektir. Hatta bu yaĢ gruplarından 55-59 yaĢ grubunda toplam 

katılımcılar içerisindeki pay bindelik oranlara kadar düĢmekte olup 60-64 ile 65 ve üzeri yaĢ grubunda ise 

yok denebilecek kadar az seviyelerde veya hiç katılımcı olmaması noktasına kadar varmaktadır. 
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Tablo 7. YaĢ Gruplarına Göre ĠĢbaĢı Eğitim Programları Katılımcı Sayıları, Mersin 

YaĢ Grubu 

Katılımcı Sayısı 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

15-19 
               

477  

               

676  

            

1.163  

            

1.222  

               

762  

               

670  

20-24 
            

1.768  

            

2.197  

            

3.072  

            

3.869  

            

2.784  

            

2.686  

25-29 
            

1.277  

            

1.559  

            

2.144  

            

2.619  

            

1.909  

            

1.643  

30-34 
               

674  

               

708  

            

1.085  

            

1.362  

               

956  

               

747  

35-39 
               

450  

               

505  

               

719  

            

1.010  

               

598  

               

475  

40-44 
               

249  

               

296  

               

389  

               

653  

               

355  

               

372  

45-49 
               

122  

               

165  

               

223  

               

386  

               

224  

               

188  

50-54 
                  

46  

                  

40  

                  

71  

               

101  

                  

81  

                  

65  

55-59 
                    

7  

                    

8  

                  

21  

                  

33  

                  

30  

                  

14  

60-64 
                    

4  

                    

2  

                    

2  

                  

12  

                    

5  

                    

3  

65 + 
                    

1  

                    

1  
-  

                    

1  
-  -  

Toplam 
            

5.075  

            

6.157  

            

8.889  

         

11.268  

            

7.704  

            

6.863  
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Kaynak. ĠġKUR 

 

Tablo 7‘de yer alan Mersin‘de iĢbaĢı eğitim programı katılımcılarının profillerine bakıldığında genel olarak 

gençlerin bu programlardan yoğun olarak faydalandıkları görülmektedir. Özellikle 20-24 ve 25-29 yaĢ arası 

grupta yer alan genç iĢsizler toplam katılımcılar arasında sırasıyla programlardan en fazla yararlanan birinci 

ve ikinci grup olarak göze çarpmaktadır. 15-19 yaĢ grubunda bulunan gençlerin de programlara katılımı üst 

seviyede olmakla birlikte bu kategorinin 2018 yılındaki üçüncü sıra dıĢında toplam katılımcılar arasında 

genel itibariyle 30-34 yaĢ grubunun gerisinde dördüncü sırada kendine yer bulabildiği tespit edilmiĢtir. Bu 

yaĢ grubunu takiben Mersin‘de programlardan en çok yararlanan beĢinci kategori 35-39 yaĢ grubu olmuĢtur. 

Tablo 8. Öğrenim Durumuna Göre ĠĢbaĢı Eğitim Programları Katılımcı Sayıları, Mersin 

Öğrenim Durumu 

Katılımcı Sayısı 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ġlkokul - - - - - 10 

Okuryazar 

Olmayan 
19 5 20 13 5 - 

Okuryazar 58 28 84 163 127 41 

Ġlköğretim 1.757 1.842 3.153 4.312 2.636 2.082 

Ortaöğretim                 

(Lise ve Dengi) 
1.750 2.146 3.107 3.705 2.874 2.541 

Ön Lisans 865 1.198 1.317 1.626 1.072 1.125 

Lisans 617 925 1.189 1.414 973 1.045 

Yüksek Lisans 9 13 19 35 17 19 

Doktora - - - - - - 

Toplam 
            

5.075  

            

6.157  

            

8.889  

          

11.268  

            

7.704  

            

6.863  

Kaynak. ĠġKUR 

 

Tablo 8‘e görüldüğü üzere Mersin‘de açılan iĢbaĢı eğitim programlarının katılımcı profilleri öğrenim durumu 

açısından değerlendirildiğinde; lokal durumun Türkiye geneli durum ile birçok benzerlikler taĢımasının 

yanında bazı konularda derin farklılıklar olduğu da dikkat çekmektedir. Öncelikle belirtilmesi gereken husus, 

iĢbaĢı eğitim programı katılımcılarının eğitim düzeylerine iliĢkin olarak Türkiye geneli için üretilen veriler il 

düzeyinde de üretilmekte olduğudur. Ancak Mersin ilinde okuryazar olmayanlardan baĢlayıp doktora 

mezunu iĢsizlere kadar uzanan geniĢ yelpazede, bazı kategorilerde hiç katılımcı olmaması, bazı eğitim 

düzeylerinde belli yıllarda katılımcı bulunmaması ve bazı kategorilerde ise istatistiki veriler açısından göz 

ardı edilebilir seviyede az katılımcı yer alması sebebiyle Türkiye geneli veriler konusunda 

gerçekleĢtirilenlerden farklı değerlendirmeler yapılması yönünde bir zorunluluk ortaya çıkmaktadır. 
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ĠĢbaĢı eğitim programlarına katlım açısından Mersin‘de 2016 yılı ile 2021 yılının karĢılaĢtırılması noktasında 

tüm eğitim düzeylerinde katılımcı sayıları açısından bir yükseliĢ olmakla birlikte nisbi anlamda toplam iĢbaĢı 

eğitim programı katılımcıları arasında ilköğretim ve altı düzeyde eğitime sahip katılımcıların oranı azalırken, 

programlarda yer alan lise ve dengi okul mezunları ile ön lisans ve lisans mezunu katılımcıların oranının ise 

artıĢ yönünde bir trend izlediği sonucuna ulaĢılabilir. Yapılan analizler neticesinde; Mersin‘de program 

katılımcılarının öğrenim durumlarına göre profilleri bakımından yaĢanan bu geliĢimin, zaman içerisinde 

Türkiye genelinde gerçekleĢen değiĢime kıyasla daha yüksek bir ivmeye sahip olduğu ve söz konusu 

dönüĢümün Mersin ili özelinde daha erken gerçekleĢmekte olduğu görülmektedir. 

 

 

Tablo 9. Sektörlere Göre ĠĢbaĢı Eğitim Program Sayıları, Mersin 

Sektörler 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Diğer Hizmet 

Faaliyetleri 
565 552 429 477 159 82 

Ġmalat 491 403 604 785 706 685 

Toptan ve Perakende 

Ticaret 
477 546 446 493 471 376 

Mesleki, Bilimsel ve 

Teknik Faaliyetler 
300 271 248 245 159 195 

UlaĢtırma ve Depolama 274 279 266 297 217 165 

Ġnsan Sağlığı ve Sosyal 

Hizmet Faaliyetleri 
196 188 268 237 184 172 

Eğitim 183 290 368 431 188 181 

ĠnĢaat 138 151 133 153 49 50 

Konaklama ve Yiyecek 

Hizmeti Faaliyetleri 
125 233 170 236 130 116 

Ġdari ve Destek Hizmet 

Faaliyetleri 
75 99 80 71 64 43 

Finans ve Sigorta 

Faaliyetleri 
54 62 45 47 34 24 

Bilgi ve ĠletiĢim 49 48 75 69 52 43 

Tarım, Ormancılık ve 

Balıkçılık 
32 28 26 31 12 11 

Gayrimenkul Faaliyetleri 20 28 18 16 22 20 

Madencilik ve TaĢ 

Ocakçılığı 
19 2 5 22 10 12 

Elektrik, Gaz, Buhar ve 

Ġklimlendirme Ür.ve 

Dağ. 

18 18 11 7 10 11 

Kültür, Sanat Eğlence, 

Dinlence ve Spor 
13 13 15 21 6 2 

Su Temini; 

Kanalizasyon, Atık Yön. 

ve ĠyileĢ. Faal. 

6 9 6 4 2 1 

Kamu Yön. ve Savunma; 

Zorunlu Sos. Güvenlik 
1 - 2 2 1 - 

Hane halklarının ĠĢveren 

Olarak Faaliyetleri 
- 2 - 1 - 1 

Uluslararası Örgütler ve 

Temsilcilik. Faaliyetleri 
- - - - - - 
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Toplam 
         

3.036  

         

3.222  

         

3.215  

         

3.645  

         

2.476  

         

2.190  

Kaynak. ĠġKUR 

 

Tablo 9 2016-2021 döneminde Mersin‘de sektörlere göre iĢbaĢı eğitim program Sayılarını göstermektedir. 

Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörünün Mersin‘deki durumu ise geleceğe yönelik olarak olumlu bir görüntü 

sergilememektedir.  ÇalıĢma kapsamında incelenen tüm dönemler boyunca toplam 2.264 programın 

düzenlendiği sektör, 2016 ve 2017 yıllarında en çok program düzenlenen sektör olmuĢtur. Ancak 2018 

yılından itibaren 2019 yılında yaĢanan küçük çaplı yükseliĢ haricinde ciddi bir gerileme yaĢayarak 2021 

yılsonu itibariyle açılan program sayısı 82‘ye kadar düĢmüĢtür. Söz konusu düĢüĢ Diğer Hizmet Faaliyetleri 

sektörünü sıralamada sekizinci basamağa kadar geriletmiĢtir. Bu rakamın oransal ifadesi ise 2016 yılı ile 

kıyaslandığında 85,5‘lik bir çöküĢe iĢaret etmektedir. Türkiye geneli durum açısından da söz konusu 

sektörde ciddi oranlı düĢüĢler yaĢanmıĢ olup Mersin‘de yaĢanan gerileme Türkiye ortalamasının 4,4 puan 

daha üzerinde olmuĢtur. 

Mersin‘de ĠĢbaĢı eğitim programları açısından üzerinde durulması gereken bir diğer sektör UlaĢtırma ve 

Depolama sektörüdür. 2016 ile 2021 yılları arasında bu sektörde yaklaĢık bin 500 adet iĢbaĢı eğitim programı 

açılırken sektör 2020 yılı sıralamasında üçüncülüğe kadar yükselmiĢtir. Ġlin ulusal ve uluslararası anlamda 

coğrafi ve stratejik konumu ile potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda sektörün teĢvik edilmesinin 

ülkenin ekonomik ve sosyal çıkarları ile iĢsizliğin azaltılması çabalarına katkısı olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Ġl açısından önem arz eden bir diğer sektör de Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörüdür. ĠĢbaĢı 

eğitim programları açısından sektörün verileri incelendiğinde oldukça istikrarsız bir görünümle 

karĢılaĢılmaktadır. Bu sektörde 2016-2021 yılları arasında toplam binin üzerinde iĢbaĢı eğitim programı 

düzenlenmiĢtir. Söz konusu rakam toplam programların sadece yüzde 5,7‘sine karĢılık gelmektedir. Ancak 

Mersin ilinin bir turizm Ģehri olması sebebiyle bu sektörde düzenlenen programlar ve toplam içindeki 

payının yeterli olmadığı düĢünülmektedir. Bu oran Türkiye genelinde ulaĢılan yüzde 9,6 seviyesindeki 

oranın oldukça gerisinde kalmaktadır. Türkiye genelinde olması gerektiği gibi söz konusu sektörün iĢbaĢı 

eğitim programları aracılığıyla desteklenmesi ve bu sektörde yer alan iĢletmelerin programlara ilgilerinin 

arttırılmasının, ülke ekonomisi ve istihdama olumlu katkılar sağlayacağı değerlendirmesinde bulunulabilir.   

ĠĢbaĢı eğitim programı düzenlenen sektörler arasında Mersin‘de kayda değer rakamlara ulaĢılan diğer 

sektörler; Eğitim, Ġnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler ile 

sektörleridir. Bu üç sektörde de tüm dönemler boyunca düzenlenen program sayıları her bir sektör için binin 

üzerinde gerçekleĢmiĢtir.  
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Tablo 10. Dönemler Ġtibariyle ĠEP Katılımcı Sayılarına Göre Ġlk 10 Meslek, Türkiye 

No 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
SatıĢ 

DanıĢmanı 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Perakende 

SatıĢ 

Elemanı 

(Tezgâhtar) 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

2 

Garson 

(Servis 

Elemanı) 

Garson 

(servis 

Elemanı) 

SatıĢ elemanı 

(Perakende) 

SatıĢ elemanı 

(Perakende) 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Perakende 

satıĢ elemanı 

(Tezgâhtar) 

3 

Büro 

memuru 

(Genel) 

SatıĢ elemanı 

(Perakende) 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

Garson 

(Servis 

Elemanı) 

Perakende 

SatıĢ 

Elemanı 

(Gıda) 

Perakende 

SatıĢ 

Elemanı 

(Gıda) 

4 
SatıĢ elemanı 

(Perakende) 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Garson 

(servis 

Elemanı) 

SatıĢ 

danıĢmanı / 

uzmanı 

Makineci 

(DikiĢ) 

Makineci 

(DikiĢ) 

5 
Ön 

Muhasebeci 

Büro 

memuru 

(Genel) 

Makineci 

(DikiĢ) 

Makineci 

(DikiĢ) 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

Çağrı 

Merkezi 

MüĢteri 

Temsilcisi 

6 
Reyon 

Görevlisi 

Çağrı 

merkezi 

MüĢteri 

Temsilcisi 

Perakende 

satıĢ elemanı 

(Gıda) 

Perakende 

satıĢ elemanı 

(Gıda) 

Çağrı 

merkezi 

müĢteri 

temsilcisi 

Dokuma 

Konfeksiyon 

makineci 

7 
Konfeksiyon 

iĢçisi 

Makineci 

(DikiĢ) 

Çağrı 

merkezi 

müĢteri 

temsilcisi 

Büro 

memuru 

(Genel) 

MüĢteri 

hizmetleri 

görevlisi/ 

asistanı 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

8 
AĢçı 

Yardımcısı 

Perakende 

SatıĢ 

Elemanı 

(Gıda) 

Büro 

memuru 

(Genel) 

Çağrı 

Merkezi 

MüĢteri 

Temsilcisi 

Garson 

(Servis 

Elemanı) 

Garson 

(Servis 

Elemanı) 

9 

Çağrı 

Merkezi 

MüĢteri 

Temsilcisi 

Reyon 

Görevlisi 

MüĢteri 

Hizmetleri 

Görevlisi/ 

Asistanı 

AĢçı 

Yardımcısı 

Dokuma 

Konfeksiyon 

makineci 

Büro 

memuru 

(Genel) 

10 
Makineci 

(DikiĢ) 

Ön 

Muhasebeci 

Reyon 

Görevlisi 

Dokuma 

Konfeksiyon 

Makineci 

Büro 

memuru 

(Genel) 

MüĢteri 

Hizmetleri 

Görevlisi/ 

Asistanı 
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Kaynak. ĠġKUR 

 

Tablo 10‘da görüldüğü üzere 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye genelinde en fazla katılımcıya ulaĢan meslek 

SatıĢ DanıĢmanlığı olurken, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında ise ilk sırada Konfeksiyon ĠĢçisi mesleği 

bulunmaktadır. 2020 yılında iĢbaĢı eğitim programları içerisinde en fazla katılımcının yer aldığı meslek ise 

Perakende SatıĢ Elemanı (Tezgâhtar) mesleği olmuĢtur. Garson (Servis Elemanı) mesleği 2016 ve 2017 

yıllarında düzenlenen iĢbaĢı eğitim programları arasında en fazla katılımcı sayısına ulaĢan ikinci meslek 

olurken 2018 ve 2019 yıllarında ikinci sırada SatıĢ Elemanı (Perakende), 2020 yılında Konfeksiyon ĠĢçisi ve 

2021 yılında ise Perakende SatıĢ Elemanı (Tezgâhtar) mesleği yer almıĢtır. Türkiye genelinde 2016 yılında 

açılan ve yararlanıcı sayısı bakımından üçüncü sırada bulunan iĢbaĢı eğitim programları Büro Memuru 

(Genel) mesleğinde düzenlenmiĢtir. 2017 yılında SatıĢ Elemanı (Perakende), 2018 yılında SatıĢ DanıĢmanı, 

2019 yılında Garson (Servis Elemanı), 2020 ve 2021 yıllarında ise Perakende SatıĢ Elemanı (Gıda) 

meslekleri üçüncü sırada yer almıĢtır. 

 

Tablo 11. 2021 Yılı ĠEP Yararlanıcı Sayılarına Göre Ġlk 10 Meslek, Türkiye 

S.no Meslekler 
Açılan Program 

Sayısı 
Erkek Kadın 

Toplam 

Katılımcı Sayısı 

1 Konfeksiyon iĢçisi                 3.619    13.436    23.683                 37.119  

2 
Perakende satıĢ elemanı 

(Tezgâhtar) 
                1.209      8.997    15.006                 24.003  

3 
Perakende satıĢ elemanı 

(gıda) 
                   816      6.859    10.015                 16.874  

4 Makineci (dikiĢ)                 2.126      5.724      9.442                 15.166  

5 
Çağrı Merkezi MüĢteri 

Temsilcisi 
                   485      2.848      7.380                 10.228  

6 
Dokuma Konfeksiyon 

Makineci 
                   601      3.625      5.240                   8.865  

7 SatıĢ DanıĢmanı / Uzmanı                 4.054      3.877      4.844                   8.721  

8 Garson (Servis Elemanı)                 2.741      4.806      3.184                   7.990  

9 Büro Memuru (Genel)                 4.269      2.636      4.241                   6.877  

10 
MüĢteri Hizmetleri 

Görevlisi/Asistanı 
                   345      1.693      4.351                   6.044  

Kaynak. ĠġKUR 

 

Katılımcı sayısı açısından ilk on içinde yer alan mesleklerden Garson (Servis Elemanı) mesleği dıĢındaki 

tüm mesleklerde kadın katılımcı sayısı ve oranları erkek katılımcılardan fazladır.  Garson (Servis Elemanı) 

mesleği genel olarak da erkek çalıĢanların daha fazla tercih edildiği bir meslek olarak dikkat çekmektedir. 

Buna rağmen söz konusu meslekte düzenlenen iĢbaĢı eğitim programlarına yüzde 40 oranında kadın 
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katılımcı iĢtirak etmiĢtir. Çağrı Merkezi MüĢteri Temsilcisi mesleği ile MüĢteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 

mesleklerinde düzenlenen iĢbaĢı eğitim programları ise sırasıyla yüzde 72,2 ve yüzde 72 oranları ile Türkiye 

genelinde kadın katılımcıların en yoğun Ģekilde yer aldığı programlar olmuĢtur.  

 

 

 

 

 

Tablo 12. Dönemler Ġtibariyle ĠEP Katılımcı Sayılarına Göre Ġlk 10 Meslek, Mersin 

s.no 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Reyon 

Görevlisi 

Reyon 

Görevlisi 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

2 
Büro Memuru 

(Genel) 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

Reyon 

Görevlisi 

SatıĢ Elemanı 

(Perakende) 

Perakende 

SatıĢ Elemanı 

(Gıda) 

Perakende 

SatıĢ Elemanı 

(Gıda) 

3 
SatıĢ 

DanıĢmanı 

El Ve Makine 

DikiĢçisi 

(Genel) 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

Paketleme 

iĢçisi 

Perakende 

SatıĢ Elemanı 

(Tezgahtar) 

Perakende 

SatıĢ Elemanı 

(Tezgahtar) 

4 
Ön 

Muhasebeci 

Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Paketleme 

ĠĢçisi (Gıda) 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

El Ve Makine 

DikiĢçisi 

(Genel) 

El Ve Makine 

DikiĢçisi 

(Genel) 

5 
Paketleme 

ĠĢçisi (Gıda) 

Garson 

(Servis 

Elemanı) 

Hastane 

Hizmetlisi 

El Ve Makine 

DikiĢçisi 

(Genel) 

Reyon 

Görevlisi 

Reyon 

Görevlisi 

6 
Konfeksiyon 

ĠĢçisi 

Büro Memuru 

(Genel) 

SatıĢ Elemanı 

(Perakende) 

Garson 

(Servis 

Elemanı) 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

Paketleme 

ĠĢçisi (Gıda) 

7 Sekreter 
Ön 

Muhasebeci 

El Ve Makine 

DikiĢçisi 

(Genel) 

Reyon 

Görevlisi 

Büro Memuru 

(Genel) 

Dokuma 

Konfeksiyon 

Makineci 

8 
Paketleme 

iĢçisi  
Sekreter 

Büro Memuru 

(Genel) 

Büro Memuru 

(Genel) 

Plastik 

Mamuller 

Ġmal ĠĢçisi 

Büro Memuru 

(Genel) 

9 

Hasta Kabul-

Kayıt 

Görevlisi 

SatıĢ Elemanı 

(Perakende) 

Garson 

(Servis 

Elemanı) 

Paketleme 

ĠĢçisi (Gıda) 

Çivi Ġmal 

Makinesi 

Operatörü 

SatıĢ 

DanıĢmanı / 

Uzmanı 

10 El Ve Makine 

DikiĢçisi 

AĢçı 

Yardımcısı 
Sekreter 

Hastane 

Hizmetlisi 

Paketleme 

iĢçisi  

Ön 

Muhasebeci 
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(Genel) 

Kaynak, ĠġKUR-ĠĠMEK Faaliyet Raporları 

 

Tablo 12‘de Mersin ilinde açılan iĢbaĢı eğitim programları meslekler düzeyinde değerlendirmeye tabi 

tutulduğunda dönemler itibariyle 500‘e yakın farklı meslekte program düzenlendiği görülmektedir. Söz 

konusu veriye göre Mersin‘de program düzenlenen meslek sayısı Türkiye genelinde program düzenlenen 

meslek sayısına kıyasla oldukça kısıtlı bir çerçevede kalmaktadır. Bunun yanında Türkiye geneli duruma 

benzer Ģekilde Mersin ilinde de program düzenlenen yüzlerce meslek bulunmasına rağmen çok az sayıda 

meslekte düzenlenen iĢbaĢı eğitimler için program sayıları ve katılımcı sayıları yüksek seviyelerde 

gerçekleĢme göstermektedir. 

 

Tablo 13. 2021 Yılı ĠEP Yararlanıcı sayılarına Göre Ġlk 10 Meslek, Mersin 

s.no Meslekler 
Açılan Program 

Sayısı 
Erkek Kadın 

Toplam 

Katılımcı Sayısı 

1 Konfeksiyon ĠĢçisi                    145         474         666                   1.140  

2 
Perakende SatıĢ Elemanı 

(Gıda) 
                       9         233         270                      503  

3 
Perakende SatıĢ Elemanı 

(Tezgahtar) 
                       7         169         263                      432  

4 
El Ve Makine DikiĢçisi 

(Genel) 
                     60         146         179                      325  

5 Reyon Görevlisi                      31           97         175                      272  

6 Paketleme ĠĢçisi (Gıda)                      10         165           79                      244  

7 
Dokuma Konfeksiyon 

Makineci 
                     25           81         117                      198  

8 Büro Memuru (Genel)                    133           69         114                      183  

9 SatıĢ DanıĢmanı / Uzmanı                      91           67           87                      154  

10 Ön Muhasebeci                    121           41           88                      129  

Kaynak. ĠġKUR 

 

Tablo 13‘de yer alan istatistiklere göre 2021 yılında Mersin‘de Konfeksiyon ĠĢçisi mesleğinde 145 adet 

iĢbaĢı eğitim programı açılmıĢ olup bu programlardan 474‘ü erkek, 666‘sı kadın olmak üzere toplam 1.140 

katılımcı faydalanmıĢtır. Aynı zamanda 2021 yılı için Mersin‘de en fazla program düzenlenen meslek olan 

Konfeksiyon ĠĢçisi mesleğinde toplam katılımcılar içerisindeki kadın katılımcı oranı yüzde 58,4 olurken 

erkek katılımcı oranı yüzde 41,6 seviyesindedir. Perakende SatıĢ Elemanı (Gıda) mesleğinde ise açılan iĢbaĢı 

eğitim programı sayısı sadece 9 adet olmasına karĢılık bu programlardan faydalanan katılımcı sayısı 503‘tür.  
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SONUÇ 

ĠĢbaĢı eğitim programları ve genç iĢsizlere iliĢkin verilerin derlenmesine iliĢkin yapılan çalıĢmanın temel 

amacı, Türkiye ĠĢ Kurumu bünyesinde gerçekleĢtirilen iĢbaĢı eğitim programlarına katılan genç bireylerin, 

yıllara, cinsiyete, yaĢ gruplarına, öğrenim durumlarına, sektörlere ve mesleklere göre dağılımlarına iliĢkin 

elde edilen istatistiki verilere dayanarak yapılan analizler neticesinde yürütülen iĢbaĢı eğitim 

programlarından ne ölçüde yararlandıkları hakkında bilgilere ulaĢmaktır.  

ĠĢbaĢı eğitim programları aracılığı ile genç iĢsizliğin önlenmesi ve iĢgücüne katılımlarının sağlanması, iĢgücü 

arzıyla iĢgücüne yönelik talep uyumsuzluklarına çözüm üretilmesiyle yakından iliĢkilidir. Ancak çalıĢma 

çerçevesinde iĢgücü piyasasının arz ve talep taraflarına iliĢkin olarak elde edilen, kullanılan ve derlenen 

verilerle ilgili bazı kısıtlar bulunmaktadır. Bu noktada özellikle TÜĠK tarafından üretilen ve iĢgücü 

piyasasına arz yönünden bakarken kullanılabilecek verilerin çoğunluğunun Mersin ili özelinde değil, Adana 

ve Mersin illerini kapsayan TR62 bölgesine yönelik olmasından kaynaklanan sıkıntılar bulunmaktadır.  

TÜĠK tarafından il düzeyinde açıklanan en son iĢsizlik verisi 2013 yılına aittir. 2013 yılı TÜĠK verilerine 

göre iĢsizlik oranının Mersin ili genelinde yüzde 12,4 olduğu görülmektedir. TÜĠK iĢsizlik oranı verilerini 

2013 yılından bu yana sadece ulusal ve bölgesel düzeyde yayınlamaktadır. 2021 yılı TÜĠK verilerine göre 

TR62 (Adana-Mersin) bölgesinde iĢsizlik oranı yüzde 13,2 olarak tespit edilmiĢtir. TR62 bölgesi içinde, 

Adana ve Mersin illeri sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik seviyesi, demografik yapısı ve coğrafi konumu 

bakımından birbirine benzer özellikler taĢımakla birlikte, derlenen verilerin bölge bazında olması, ilin gerçek 

durumunun değerlendirilmesine tam olarak imkân sağlamamaktadır. Bu sebeple çalıĢma gerçekleĢtirilirken 

arz bileĢenlerine iliĢkin veriler konusunda ekonomik göstergelere çok fazla değinilmemiĢ olup, ağırlıklı 

olarak ĠġKUR veri tabanından elde edilen verilerinden faydalanılmıĢtır.  

ĠĢbaĢı eğitim programları ve genç iĢsizlere iliĢkin verilerin derlenmesi amacıyla yapılan araĢtırma 

kapsamında, verilerin elde edilmesinde ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, standart veriler 

olmamasından kaynaklı bazı kısıtlarla karĢılaĢılmıĢ olması münasebetiyle, nispeten daha sağlıklı 

karĢılaĢtırma yapılmasına imkân veren 2016-2021 yılları arasını kapsayan dönem ele alınmıĢtır. Bununla 

birlikte söz konusu son 6 yıllık döneme iliĢkin temin edilen verilerin de programlara ve sonuçlarına iliĢkin 

yeterli düzeyde analize ulaĢılmasını mümkün kıldığı düĢünülmektedir.  

Mersin‘de iĢbaĢı eğitim programı katılımcılarının profillerine bakıldığında genel olarak gençlerin bu 

programlardan yoğun olarak faydalandıkları görülmektedir. Özellikle 20-24 ve 25-29 yaĢ arası grupta yer 

alan genç iĢsizler toplam katılımcılar arasında sırasıyla programlardan en fazla yararlanan birinci ve ikinci 

grup olarak göze çarpmaktadır. 15-19 yaĢ grubunda bulunan gençlerin de programlara katılımı üst seviyede 

olmakla birlikte bu kategorinin 2018 yılındaki üçüncü sıra dıĢında toplam katılımcılar arasında genel 

itibariyle 30-34 yaĢ grubunun gerisinde dördüncü sırada kendine yer bulabildiği tespit edilmiĢtir. Bu yaĢ 

grubunu takiben Mersin‘de programlardan en çok yararlanan beĢinci kategori 35-39 yaĢ grubu olmuĢtur. 

2016-2021 yılları arasını kapsayan ve çalıĢma kapsamında incelemeye tabi tutulan altı yıllık dönemde, 

Mersin ilinde açılan iĢbaĢı eğitim programlarına toplam olarak 45.956 katılımcının iĢtirak ettiği 

görülmektedir. Bu süreç boyunca söz konusu programlardan faydalanan 15-29 yaĢ arası genç iĢsiz sayısı ise 

toplamda 32.497 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu rakamlara göre Mersin ilinde iĢbaĢı eğitim programı toplam 

katılımcıları ile programlardan faydalanan genç iĢsizler, Türkiye geneli toplam katılımcıların ve programdan 

yararlanan genç iĢsizlerin yaklaĢık olarak yüzde 2,4‘ünü oluĢturmaktadır.    

Programdan faydalananları oransal olarak ifade etmek gerekirse; Mersin ilinde altı yıllık dönemde iĢbaĢı 

eğitim programları yoluyla ulaĢılan bu genç iĢsizler, 46 bin civarındaki toplam katılımcı sayısının yüzde 
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70,7‘sine karĢılık gelmektedir. Bu oran Türkiye genelinde ulaĢılan 72,4‘lük katılım oranına yakın ancak 1,7 

puan altında bir gerçekleĢmeye tekabül etmektedir. Toplamda ulaĢılan bu çarpıcı veriyi yıllar itibariyle 

değerlendirmeye aldığımızda ise bu oranın Mersin‘de en düĢük seviyede olduğu dönemde bile yüzde 68,4‘ün 

altına düĢmediği göze çarpmaktadır. Farklı bir ifade kullanılacak olursa; Mersin‘de iĢbaĢı eğitim 

programlarına katılan her 10 kiĢiden en az 7‘si 15-29 yaĢ arasındaki genç iĢsiz kategorisinde yer almaktadır.  

Ġncelenen dönemler itibariyle Mersin ilinde genç iĢsizlerin iĢbaĢı eğitim programlarından faydalanma 

oranının oldukça yüksek seviyelerde olması noktasından hareketle genç iĢsizliğini azaltmada iĢbaĢı eğitim 

programlarının etkinliği ve verimliliğinin sağlandığı belirtilebilir. Ayrıca iĢbaĢı eğitim programlarının belli 

oranlarda istihdam taahhüdünü içeriyor olması sonucunda, Mersin ilinde programların genel olarak 

istihdama, özel olarak ise genç istihdamına olumlu katkısı olduğu değerlendirilmesine de varılmaktadır. 

Sonuç olarak elde edilen bu oranlara genç iĢsizliği ile mücadele penceresinden bakıldığında iĢbaĢı eğitim 

programlarının gerek Türkiye genelinde gerekse Mersin ili özelinde etkin bir aktif iĢgücü piyasası programı 

ve alan uygulaması olarak ön plana çıktığı söylenebilir. Ekonomik ve sosyal hayatta toplum olarak 

sıkıntıların yaĢandığı dönemlerde bu tür politikalar ile iĢsizlikle mücadele yöntemlerinin gençler arasında da 

ilgiyle karĢılanması ve bir seçenek olarak görülmesi programların amacına ulaĢması yolunda önemli 

kilometre taĢlarından biri olarak değerlendirilmektedir. 
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Özet 

Tarihi yapılar inĢa edildikleri bölgenin beĢeri ve fiziki coğrafya özelliklerinden de etkilenmektedirler. Bu 

etki, yapının malzemesinden, kapı ve pencere Ģekillerine, avlu özelliğinden, oda ve ahırların yerlerine kadar 

görülmektedir. GeçmiĢteki kullanımları elbette o Ģartların gereksinimlerine göre ĢekillenmiĢtir. Günümüze 

gelininceye kadar Ģartlar ve gereksinimlerde de değiĢiklikler kaçınılmaz olmuĢtur. Bir zamanların ticaret 

kervanlarının durağı olan han ve kervansaraylar, günümüzde ise çoğu, perakende ticaretin yapıldığı iĢ yeri 

olarak kullanılmaktır. 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum, jeostratejik konumunun önemi ve tarihi yollar üzerinde 

kavĢak noktada yer alması sebebiyle önemli bir Ģehirdir. Bu sebeple geçmiĢten beri ticaretin de yoğun olarak 

yapıldığı bir merkez olmuĢtur. Osmanlı döneminden beri en iĢlek yol güzergâhında ve tarihi Ġpek Yolu 

üzerinde olan Erzurum‘da birçok han ve kervansarayın bulunması tesadüfi değildir. Tüccarların ve 

seyyahların uğrak alanı olması, Ģehirde birden fazla han ve/veya kervansarayın bulunmasından da 

anlaĢılmaktadır. Erzurum, özellikle doğudan gelen ticaret kervanlarının en önemli uğrak yerlerinden biri 

olmuĢtur. Bu uğrak noktalardan en önemlisi ise Rüstem PaĢa Kervansarayıdır. Diğer ismi ile TaĢ Han olan 

yapı artık eski iĢlevselliğinden uzak, oltu taĢı imalat ve satıĢı yapan esnaf tarafından kullanılmaktadır. Bunun 

dıĢında günümüze ulaĢan yedi han daha mevcuttur. Eski iĢlevselliğini yitiren hanların çoğu, perakende 

ticaretin yapıldığı çarĢı Ģeklini almıĢ bir kaçı ise kullanılamayacak durumdadır. Daha çok Ģehrin doğusunda 

konuĢlandırılan hanlarda, esnaf ve tüccarlar tarafından aktif olarak kullanılan örnekleri de mevcuttur. 

ÇalıĢmanın amacı; geçmiĢten beri transit ticaret sebebiyle daha çok toptan alıĢveriĢe imkân sağlayan 

Erzurum Ģehrinde, hanların geçmiĢ ve günümüzdeki kullanım amaçlarının değiĢimini inceleyerek, coğrafi 

bakıĢ açısıyla değerlendirmektir. Bu sebeple günümüzde bir nevi iĢ merkezi olarak kullanılan hanların 

konumları, baĢlıca özellikleri ve kullanım amaçları belirtilmek istenmiĢtir. Kentteki han ve/veya 

kervansaraylarda yapılan ticaret Ģekilleri değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma daha çok kalitatif yöntem olarak da 

adlandırılan nitel araĢtırma ürünüdür. Bu sebeple araĢtırma sahasında, arazi-gözlem çalıĢması yapılmıĢtır. 

Günümüzde hala ayakta kalan han ve kervansarayların fotoğrafları çekilmiĢtir. Böylece Erzurum Ģehrinde 

yer alan han ve kervansaraylar coğrafi bakıĢ açısıyla ticari coğrafya yönüyle de ele alınmaya çalıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Erzurum, han, kervansaray, ticaret. 

 

 

Abstract 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


 

  442
 

Historical buildings are also affected by the human and physical geography characteristics of the region in 

which they are built. This effect can be seen from the material of the building, the shapes of the doors and 

windows, the courtyard feature and the locations of the rooms and barns. Of course, their use in the past was 

shaped according to the requirements of those conditions. Until today, changes in conditions and 

requirements have been inevitable. Inns and caravanserais, which were once the stops of trade caravans, are 

now mostly used as workplaces where retail trade is carried out. 

Erzurum, which has hosted many civilizations, is an important city due to the importance of its geostrategic 

location and its location at the crossroads on historical roads. For this reason, it has been a center where trade 

has been intense since the past. It is not a coincidence that there are many inns and caravanserais in Erzurum, 

which has been on the busiest road route and on the historical Silk Road since the Ottoman period. The fact 

that it is a frequented area for traders and travelers can also be understood from the presence of more than 

one inn and/or caravanserai in the city. Erzurum has been one of the most important stops of trade caravans, 

especially from the east. The most important of these haunts is the Rüstem Pasha Caravanserai. The building, 

which is also known as TaĢ Han, is now far from its former functionality and is used by tradesmen who 

manufacture and sell Oltu stone. Apart from this, there are seven more inns that have survived to the present 

day. Most of the inns, which have lost their former functionality, have taken the form of bazaars where retail 

trade is made, while a few are unusable. There are also examples of active use by tradesmen and merchants 

in inns located mostly in the east of the city. 

The aim of this study; is to evaluate the changes in the past and present usage purposes of the inns from a 

geographical point of view in the city of Erzurum, which has provided more wholesale shopping 

opportunities due to transit trade since the past. For this reason, the location, main features and purposes of 

use of the inns, which are used as a kind of business center today, are desired. The forms of trade in the inns 

and/or caravanserais in the city were evaluated. The study is mostly a qualitative research product, also 

called qualitative method. For this reason, a field-observation study was carried out in the research area. 

Photographs of the inns and caravanserais that are still standing today were taken. Thus, the inns and 

caravanserais in the city of Erzurum have been tried to be dealt with from a geographical point of view, as 

well as in terms of commercial geography. 

Keywords: Erzurum. inn, caravanserai, trade. 
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Özet 

Afet canlı yaĢamını kesintiye uğratarak fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğurabilen; topluluğun kendi 

imkân ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal veya yapay kökenli olayları ifade 

etmektedir. OluĢumunda insan etkisi bulunmayan ya da sınırlı olan afetler, tabiat kaynaklı doğal afet olarak 

isimlendirilir. Doğal afetlerin büyüklükleri, olayın meydana getirdiği can kayıpları, yaralanmalar, yapısal 

hasarlar ve yol açtığı sosyo-ekonomik kayıplarla ölçülebilmektedir. Diğer taraftan bir doğal afetin 

oluĢturacağı etki, meydana geldiği konumun fiziki yapısı ve beĢeri özelliklerine göre değiĢebilmektedir. 

Türkiye‘de afet denildiği zaman akla gelen ilk olay deprem olsa da heyelan, kaya düĢmesi ve çığ gibi kütle 

hareketlerinin yanı sıra sel ve taĢkınlar; kuraklık, aĢırı kar ve dolu yağıĢları, kuvvetli rüzgârlar ile fırtınalar 

gibi ekstrem meterolojik olaylar da afet etkisinde sonuçlar doğurabilmektedir. Günümüzün bilgi, deneyim ve 

teknik imkânlarıyla belirlenmiĢ koruyucu ve önleyici tedbirler ile doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların 

azaltılması mümkündür. AraĢtırma sahası olarak seçilen Erzurum Ġli‘nin Doğu Anadolu Bölgesi‘nin 

Erzurum-Kars Bölümü, Yukarı Murat-Van ve Yukarı Fırat Bölümleri ile Karadeniz Bölgesi‘nin, Doğu 

Karadeniz Bölümü‘nde arazileri mevcuttur. Toplam 25.010 km2‘lik yüzölçüme sahip il, Türkiye‘nin 

topraklarının %3.2‘sini meydana getirir. AFAD verilerine göre 1950-2019 yılları arasındaki devrede 

Türkiye‘de en fazla afet yaĢanan il olarak belirlenmiĢtir. Erzurum‘da en fazla görülen doğal afet, ülke 

genelinde olduğu gibi heyelandır. Bu çalıĢma kapsamında 1950-2019 yılları arasında Erzurum Ġli‘nde 

kayıtlara geçmiĢ doğal afetler, ilçe ve mahalle bazında haritalanmıĢtır. Afetlerin meydana geldiği konumların 

fiziki ve beĢeri çevre özellikleri incelenerek, alınması gereken tedbirler belirlenmiĢtir.            

Anahtar Kelimeler: Erzurum, afet, doğal afet, deprem, heyelan 
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Abstract 

Disaster can cause physical, economic and social losses by interrupting living life; It refers to events of 

natural or artificial origin that the community cannot overcome by using its own means and resources. 

Disasters that do not have human influence or are limited in their formation are called natural disasters. The 

magnitude of natural disasters can be measured by the loss of life, injuries, structural damage and socio-

economic losses caused by the event. On the other hand, the effect of a natural disaster may vary according 

to the physical structure and human characteristics of the location where it occurs. Although earthquake is 

the first thing that comes to mind when disaster is mentioned in Turkey, floods and overflows as well as 

mass movements such as landslides, rockfalls and avalanches; Extreme meteorological events such as 

drought, excessive snow and hail, strong winds and storms can also cause catastrophic results. It is possible 

to reduce the losses caused by natural disasters with protective and preventive measures determined with 

today's knowledge, experience and technical possibilities. The province of Erzurum, which was chosen as the 

research area, has lands in the Erzurum-Kars Section of the Eastern Anatolia Region, the Upper Murat-Van 

and Upper Euphrates Sections and the Eastern Black Sea Section of the Black Sea Region. The province, 

with a total area of 25,010 km2, constitutes 3.2% of Turkey's territory. According to AFAD data, it was 

determined as the province with the most disasters in Turkey in the period between 1950-2019. The most 

common natural disaster in Erzurum is landslide, as is the case throughout the country. Within the scope of 

this study, natural disasters recorded in Erzurum Province between 1950-2019 were mapped on the basis of 

districts and neighborhoods. By examining the physical and human environmental characteristics of the 

locations where disasters occurred, the precautions to be taken were determined. 

Keywords: Erzurum, disaster, natural disaster, earthquake, landslide. 
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―ÇeĢitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım‖ olarak tanımlanan afet (TDK, 2022), geniĢ anlamıyla canlı 

yaĢamını kesintiye uğratarak fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğurabilen; topluluğun kendi imkân ve 

kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal veya yapay kökenli olayları ifade etmektedir (Özey, 

2011:1; Değirmenci ve Ġlter, 2013:280; Ersoy Yılmaz, 2018:19). Aslında bir sonuç olan afetler, doğal 

çevreden kaynaklanabileceği gibi insan kaynaklı ya da her iki faktörün bir arada etkisiyle ortaya çıkabilir. 

Örneğin yoğun yağıĢlar doğal olarak su baskınlara yol açabileceği gibi, vadilere inĢa edilmiĢ sanatlı yapıların 

yetersiz kalması normal bir akımın su baskına yol açmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla afetlerin 

kaynağına göre gruplandırılarak incelenmesi, afetlere çözüm üretilmesinde oldukça önemlidir. Bu çalıĢma 

kapsamında tabiat kökenli ve kısmen insan etkilerin mevcut olduğu afetler üzerinde durulacaktır. Doğal 

afetler, insan eliyle olmayan toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel etkinliklerini olumsuz yönde etkileyen, 

önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan ağırlıklı olarak ya da tamamen doğal etkenlerin neden olduğu, 

doğal tehlikelerle ortaya çıkan olaylar olarak tanımlamaktadır (ġahin ve Sipahioğlu, 2007:6-13). 

Uluslararası sınıflandırmalarda doğal afetler hidrometeorolojik afetler ve jeolojik afetler iki bölümde ele 

alınmaktadır. Doğal afetlerden jeolojik afetler içerisinde deprem ve tsunamiler, heyelan ve kaya düĢmeleri ile 

volkanik aktiviteler yer alırken;  sel-su baskınları, orman yangınları, çığ, kuraklık, ekstrem sıcaklıklar, kum 

fırtınaları ve kasırgalar hidrometeorolojik afetler olarak kabul edilmektedir. Bunların dıĢında böcek istilaları, 

doğaya bağlı salgın hastalıklar ise tabiata bağlı diğer afetler grubunda incelenmektedir.  

Afetin büyüklüğü, afetlerin neden olduğu can kayıpları ve yaralanmalar, yapılarda meydana getirdiği 

hasarlar, ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik ve psikolojik sonuçlara afet büyüklüğü adı verilmektedir. Bir 

afetin büyüklüğü, afetin etkili olduğu bölgedeki yerleĢme ve nüfus yoğunluğuna; bölgenin gelir, geliĢmiĢlik 

ve eğitim düzeyine; denetimsiz ve kaçak yapılaĢma oranına; doğal çevrenin tahribi ve/veya hatalı arazi 

kullanımına; afet olaylarına karĢı alınmıĢ önleyici-koruyucu önlemlerin durumuna göre değiĢkenlik gösterir 

(Gökçe vd, 2008:5). Doğal afetler, insan kontrolünün ötesinde olan ve doğru bir Ģekilde tahmin edilmesi hala 

zor olan olaylardır. Tahmin etme çabaları yetersiz kaldığında, doğal afet sonucunda çok sayıda mağdur ve 

kayıplar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla doğal afetlerin olasılığı hakkında çeĢitli bilgiler bulmaya çalıĢmak, 

afetlere erken hazırlık yapılabilmesi açısından önemlidir. Afet potansiyeli bulunan sahalarda, doğal olayların 

gözlem ve çeĢitli ölçüm teknikleriyle izlenerek gerektiğinde yapılacak uyarılarla can ve mal güvenliğinin 

sağlaması mümkündür.  

 

YÖNTEM 

Mekânsal özelliklerin afetler üzerindeki etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada, inceleme sahası olarak Erzurum 

Ġli yönetim bölgesi seçilmiĢtir. Bunun temel nedeni birçok kaynak eser ve istastiklerde (Özden, 2007; Gökçe 

vd, 2008; Erkan, 2010; AFAD, 2018; AFAD, 2020), Erzurum Ġli‘nin deprem, heyelan, sel-su baskınları, kaya 

düĢmeleri ve çığ olayları açısından Türkiye‘de en fazla doğal afetin görüldüğü il olmasıdır. ÇalıĢma 

kapsamındaki doğal afetler değerlendirilirken, ĠçiĢleri Bakanlığı‘na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) verilerinden 

yararlanılmıĢtır. Gerekli görülen konularda Erzurum Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (ĠRAP-2021) verilerinden de yararlanılmıĢtır. Erzurum Ġli‘nde meydana 

gelen afetlere iliĢkin ilçe ve mahalle düzeyindeki veriler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları altında 

haritalanmıĢtır. Tablosal verilere dayalı ilçe bazında hazırlanan haritalara, ilin fiziki ve beĢeri özelliklerine ait 

veri katmanları eklenerek afetlerin mekkansal özellikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırma sahasını oluĢturan Erzurum Ġli Doğu Anadolu Bölgesi‘nde yer almaktadır. Erzurum-Kars Bölümü, 

Yukarı Murat-Van ve Yukarı Fırat Bölümleri ile Karadeniz Bölgesi‘nin Doğu Karadeniz Bölümü‘nde 

toprakları bulunan Erzurum 25.010 km2‘lik yüzölçümüyle, Türkiye topraklarının %3.2‘sini meydana getirir. 

Erzurum Ġli‘ni kuzeybatıda Rize, kuzeyde Artvin, kuzeydoğuda Artvin ve Ardahan, doğuda Kars ve Ağrı, 

güneydoğuda Ağrı ve MuĢ, güneyde MuĢ ve Bingöl, güneybatıda Bingöl, batıda ise Erzincan ili yönetim 

bölgeleri çevrelemektedir (Harita 1).  
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Harita 1. Erzurum Lokasyon haritası 

 

Erzurum‘da 2021 yılı itibarıyla 756.893 nüfus yaĢamaktadır. Nüfus tespit dönemlerine göre nüfusun geliĢimi 

incelendiğinde 1940, 1990, 2010 ve 2021 yılları haricinde il nüfusu artıĢ eğilimi içerisindendir (Tablo 1). 

Nüfus 1927-2021 yıları arasındaki 94 yıllık devrede %179.9 ve yıllık %1.9 oranında büyüme göstermektedir. 

AraĢtırma sahasındaki nüfusun ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, il nüfusunun %56.5‘inin (428.302 kiĢi) 

il yüzölçümünün sadece %12.6‘sını (3141 km2) oluĢturan Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde 

yaĢadığı dikkati çeker (Tablo 2). Bu durum Erzurum ġehri‘nin Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde yer 

almasıyla ilgilidir. Ayrıca Aziziye Ġlçesi nüfusunun önemli bir bölümü de Ģehrin 5 km batısındaki Selçuklu 

ve Saltuklu mahallelerinde yaĢamaktadır. Ġl genelinde en fazla nüfusa sahip ilçe Yakutiye (187.249), en 

yüksek yoğunluğa sahip ilçe ise 263.7 km2/kiĢi ile Palandöken‘dir. Pazaryolu hem nüfus (3762) hem de 

nüfus yoğunluğu (5.8 km2/kiĢi) açısından en düĢük değerlerin belirlendiği ilçe durumundadır.    
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Tablo 1. Erzurum Ġli‘nde Nüfusun GeliĢimi (1927-2021). 

Nüfus Tespit Yılı Nüfus DeğiĢen Nüfus 
Yıllık DeğiĢim Oranı 

(%) 

1927 270.426 - - 

1935 385.387 114.961 5,3 

1940 371.394 -13.993 -0,7 

1945 395.876 24.482 1,3 

1950 461.090 65.214 3,3 

1955 519.976 58.886 2,6 

1960 568.864 48.888 1,9 

1965 628.001 59.137 2,1 

1970 684.951 5.695 1,8 

1975 746.666 61.715 1,8 

1980 801.809 55.143 1,5 

1985 856.175 54.366 1,4 

1990 848.201 -7.974 -0,2 

1997 890.094 41.893 0,3 

2000 937.389 47.295 1,8 

2010 774.207 -163.182 -1,7 

2021 756.893 -17.314 -0,2 

Kaynak: (DĠE ve TÜĠK verilerinden hazırlanmıĢtır).  
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Tablo 2. Erzurum Ġli Nüfusu‘nun Ġlçelere Dağılımı (2021). 

Ġlçe 
Toplam 

Nüfus
1
 

% 
Yüzölçüm

2
 

km2
 

% 

Aritmetik 

Yoğunluk 

km2/kişi 

Mahalle 

Sayısı
3
 

AĢkale 22.170 2,9 1.507 6,0 14,7 75 

Aziziye 65.133 8,6 1.529 6,1 42,6 72 

Çat 16.239 2,1 1.448 5,8 11,2 45 

Hınıs 25.480 3,4 1.367 5,5 18,6 98 

Horasan 37.327 4,9 1.740 7,0 21,5 87 

Ġspir 14.955 2,0 2.129 8,5 7,0 99 

Karaçoban 23.055 3,0 571 2,3 40,4 27 

Karayazı 26.720 3,5 1.953 7,8 13,7 75 

Köprüköy 14.939 2,0 777 3,1 19,2 42 

Narman 12.767 1,7 799 3,2 16,0 46 

Oltu 30.316 4,0 1.441 5,8 21,0 72 

Olur 6.367 0,8 893 3,6 7,1 43 

Palandöken 175.920 23,2 667 2,7 263,7 26 

Pasinler 27.697 3,7 1.134 4,5 24,4 72 

Pazaryolu 3.762 0,5 654 2,6 5,8 43 

ġenkaya 16.821 2,2 1.381 5,5 12,2 71 

Tekman 24.631 3,3 2.102 8,4 11,7 71 

Tortum 17.545 2,3 1.463 5,9 12,0 58 

Uzundere 7.800 1,0 505 2,0 15,4 18 

Yakutiye 187.249 24,7 945 3,8 198,1 44 

TOPLAM 756.893 100,0 25.005 100,0 38,8 1184 

Kaynak: (1TÜĠK, 2022; 2 HGM, 2022; 3 ĠçiĢleri Bakanlığı, 2022). 
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Depremler 

Erzurum ve çevresinin morfolojik açıdan bu günkü görünümüne ulaĢmasında etkili olan olaylar, Orta 

Miyosen‘den itibaren baĢlar. Bu dönem aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi için, Neotektonik dönemin 

baĢlangıcı olarak kabul edilmektedir. Orta Miyosen baĢlarında bölgede önceden geliĢmiĢ peneplene yakın 

morfoloji, kuzey-güney yönlü tektonizmanm etkisiyle, hızla kıvrım ve kırıklar kazanmaya baĢlamıĢtır. 

Topoğrafyadaki değiĢimlere bağlı olarak peneplen yüzeyler, yerini bölgesel yükselmeye bırakmıĢ ve hafif 

dalgalanmalara bağlı olarak geliĢen sırtlar, birbirinden ayrı havzaların geliĢmesine neden olmuĢtur. Bu gün 

üç ayrı havza Ģeklinde izlenen Erzurum-Pasinler-Horasan havzaları, Neotektonik dönemin baĢında tek bir 

havzadan oluĢmaktaydı (ġaroğlu ve Yılmaz, 1986:89). Üst Miyosende bölgeden çekilen deniz sahasında 

geliĢen kuzey-güney açılma çatlaklarından çıkan mağma yüzeye yayılmaya baĢlamıĢtır. 

AraĢtırma sahasında yer alan volkanik birimler, bölgede Miyosen-Pliyosen döneminde gerçekleĢen volkanik 

olaylar sonucunda yüzeylenmeye baĢlamıĢtır. Pliyosen‘de yoğunluğu artan volkanik faaliyetler sonucu, 

bölgenin büyük bir kısmı bazaltik lav akıntıları ile örtülmüĢtür. Bazaltik lavakıntıları sonrasında andezit, 

dasit, riyolitik kayaçlar saha geneline yayılarak, günümüz de 2000-2500 metreler arasında tespit edilen 

platoların geliĢime zemin hazırlamıĢtır (Yılmaz ve diğ.,1987:177-199; Pearce ve diğ.,1990:189-229; Keskin 

ve diğ., 1998:355-404). Pliyosen‘de zirve yapan volkanizma etkinliği, Kuvaterner boyunca devam etmiĢtir. 

Kuvaterner döneminde ayrıca kum, kil, çakılı içerikli alüviyal dolgu malzeme; vadi ve depresyonlarda 

kendisinden yaĢlı birimleri örterek yüzeylenmiĢtir (Harita 2).  

 

 

Harita 2. Erzurum Jeoloji haritası 

 

18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası‘na göre Kuzey 

Anadolu Fay Kuşağı ile Doğu Anadolu Fay Kuşağı Erzurum Ġli‘nin güney-güneydoğu bölümünde 

kesiĢmektedir. Ayrıca ilin merkezi kesimlerindeki tektonik depresyon zincirini kuzey ve güneyden 

sınırlayan, batı-doğu uzanımlı faylar da depremler açısından önemli riskler teĢkil etmektedir (Harita 3). 

Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre, Erzurum Ġli‘nde olası yıkıcı (Ms>5) deprem üretebilecek üç fay 

sistemi mevcuttur. Bunlardan en önemlisi ilin merkezi kesimlerindeki Karasu-Aras Vadi Koridoru‘nu takip 

eden batı-doğu uzanımlı Erzurum-Pasinler-Köprüköy-Erzurum Fayı-Pasinler Fayı-Palandöken Fayı-

Karayazı Fayı‘dır. Ġkinci önemli sistem batıda Tercan (Erzincan) ile doğu Kandilli mahallesi arasında uzanan 

Kuzey Anadolu Fay Zonu-Tercan Fayı-AĢkale Fayları-Kandilli Fayları‘ndan müteĢekkildir. Üçüncü sistem 
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ilin kuzeydoğu bölümünde yer alan güneybatı-kuzeydoğu uzanımlı ġenkaya-Narman-Oltu-Kuzeydoğu 

Anadolu Fay Zonu-Oltu Fayı‘ndan meydana gelir. Bu üç fay sisteminden kaynaklanan ve merkezi Erzurum 

Ġl sınırları dâhilindeki baĢlıca depremler arasında 30.10.1983 Horasan depremi (6.6), 18.09.1984 ġenkaya 

depremi (6.4), 03.12.1999 ġenkaya depremi (5.7), 28.12.1906 Oltu depremi (6.0), 08.11.1901 Erzurum 

depremi (6.1), 13.09.1924 Köprüköy depremi (6.8), 03.01.1952 Pasinler depremi (5.8), 25.03.2004 AĢkale 

depremi (5.1), 28.03.2004 AĢkale depremi (5.3) ve 11.05.2017 Aziziye depremi (4.7) sayılabilir (AFAD, 

2021:74-76). 

 

 

Harita 3. Erzurum Diri Fay Haritası. 

 

Heyelanlar ve Kaya DüĢmeleri 

Türkiye‘de kayda geçen kütle hareketlerini genel olarak kayma ve akma türündeki olaylar ile kaya düĢmeleri 

meydan getirmektedir. Kütle hareketlerinin, dar anlamı ile heyelan tiplerinin farklılıkları onların doğuĢunda 

etkili olan faktörlerin çeĢitliliğinin bir sonucudur. Kütle hareketlerine neden olan baĢlıca faktörler yamaç 

gradyanının değiĢmesi, yamaç üzerindeki yığılma, sarsıntı ve titreĢimler, yüzey sularındaki değiĢimler, 

yeraltı suyu etkisi, donma-çözülme olayları, mekanik ve kimyasal ufalanma ile bitki örtüsü tahribidir (Sür, 

1972:215-217). Tüm bu etkenler tekil ve bir arada heyelanların geliĢmesine neden olabilmektedir. 

Türkiye‘de baĢta Karadeniz Bölgesi olmak üzere, Doğu Anadolu ve Ġç Anadolu Bölgeleri heyelanların sıkça 

geliĢtiği alanlar durumudadır. AFAD veri tabanı kayıtlarına göre 1950-2019 yılları arasındaki devrede 

Trabzon 1.173 heyelan ile birinci sırada yer almaktadır. Trabzonu, 1.319 heyelan ile Rize ve 939 heyelan ile 

Erzurum illeri takip etmektedir (AFAD, 2020:88). Erzurum‘da 1950-2019 yılları arasındaki 69 yıllık 

dönemde her yıl ortalama 13.6 heyelan meydana gelmiĢtir. KuĢkusuz bu durum Erzurum Ġli arazisinin 

yükselti ve eğim koĢulları, iklim özellikleri ve doğal bitkisi ile yakından iliĢkilidir. Erzurum Ġli Arazi Varlığı 

(2000) verilerine göre Erzurum Ġli arazisinin %42.4‘ü VII. ve VIII. sınıf verimliliğe sahiptir. Bu grup 

arazilerde kültür bitkilerinin yetiĢtirilmesini engelleyen yüksek eğim, erozyon, toprak sığlığı, düĢük nem 

kapasitesi, taĢlılık-kayalılık ve tuzluluk-sodiklik sorunları mevcuttur. Erzurum Ġli arazisinin yükselti 

kademelerine göre dağılımı incelendiğinde, il topraklarının sadece %3.1‘i 1000 metre yükseltinin altında 

olduğu, 1601-2400 metre aralığındaki toprakların oranının %50.2, 3001 metre üzerinde arazilerin miktarının 

ise %2.8 olduğu dikkati çekmektedir. Sayısal haritalar üzerinden yapılan ölçümlerde Erzurum Ġli 

topraklarının %68.4‘ü dik (%12.120.0)-çok dik (%20.1-30.0)-sarp eğimli (%≥ 30.1) yüzeylerden oluĢtuğu 
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belirlenmiĢtir. Tüm olumsuz Ģartlar altında baĢta kütle hareketleri olmak üzere diğer afet türleri de belirgin 

Ģekilde artmaktadır (Harita 4,5).  

 

 

Harita 4. Erzurum Heyelan Risk Haritası. 

 

Harita 5. Erzurum Heyelan Haritası. 

 

Erzurum‘da meydana gelen heyelanlar daha ziyade Oltu, ġenkaya, Ġspir, Çat ve Tortum ilçelerinde 

yoğunlaĢmaktadır. Kuzey ilçelerde etkin olan heyelan sahalarının yanı sıra il genelinde eski ve henüz geliĢim 

aĢamasında çok sayıda heyelan sahası mevcuttur (Tablo 2). 
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Tablo 2. Erzurum Ġli‘nde Meydana Gelen Önemli Heyelan Olayları (2000-2020). 

TARĠH MAHALLE ĠLÇE 

25 Nisan 2004 Bağırsak AĢkale 

22 Haziran 2006 Eyüpoğlu AĢkale 

25 ġubat 2020 Gürkaynak AĢkale 

22 Haziran 2017 Gölören AĢkale 

28 Nisan 2004 Değirmenli Çat 

23 Mayıs 2011 Değirmenli Çat 

14 Haziran 2016 IĢkınlı Çat 

27 Haziran 2004 Kurbanlı Çat 

12 ġubat 2009 TuzlataĢı Çat 

08 Eylül 2009 TuzlataĢı Çat 

26 Eylül 2014 Hınıs Hınıs 

18 Ekim 2004 Yarboğaz  Horasan 

03 Ağustos 2009 Yarboğaz Horasan 

26 Temmuz 2004 Yoncalık Aziziye 

20 ġubat 2009 Ahlatlı Ġspir 

28 Ocak 2007 Ahlatlı Ġspir 

21 Haziran 2006 Değirmendere Ġspir 

10 Eylül 2005 YeĢiltepe Ġspir 

05 Aralık 2011 YeĢiltepe Ġspir 

04 Haziran 2003 Güzelhisar Köprüköy 

25 Eylül 2007 Eyüpler Köprüköy 

31 Mart 2015 Güzelhisar Köprüköy 

20 Temmuz 2009 Alabalık Narman 

22 Mart 2009 Çamlıyayla Narman 

15 Ağustos 2005 Narman Narman 

20 ġubat 2006 Sütpınar Narman 

15 ġubat 2011 ArıtaĢ Oltu 

05 Haziran 2006 Çatak Oltu 

07 Haziran 2006 DerebaĢı Oltu 

26 Ekim 2000 Güzelsu Oltu 

28 Temmuz 2009 Ġpekçayırı Oltu 

06 Kasım 2006 Oltu Oltu 

13 Ekim 2004 Sülünkaya Oltu 

06 Haziran 2011 ġendurak  Oltu 

04 Haziran 2003 Boğazgören Olur 

25 Eylül 2007 Çağlayan Olur 

01 Eylül 2006 Çataksu Olur 

12 Eylül 2017 YeĢilbağlar Olur 

05 Ekim 2007 Kılıçlı Pazaryolu 

13 Ekim 2004 A.Bakraçlı ġenkaya  

20 Haziran 2005 A.Bakraçlı ġenkaya  

15 Mart 2006 A.Bakraçlı ġenkaya 

07 Ağustos 2006 AkĢar ġenkaya  

18 Ağustos 2009 A.Bakraçlı ġenkaya  

29 Haziran 2006 OyuktaĢ ġenkaya 

16 Haziran 2006 Turnalı ġenkaya  
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14 Haziran 2006 Zümrüt ġenkaya  

12 Mayıs 2009 Zümrüt ġenkaya 

16 Ağustos 2010 Zümrüt ġenkaya  

20 ġubat 2003 Karlıca Tekman 

10 Ağustos 2010 Karlıca Tekman 

26 Eylül 2006  A.Meydanlar Tortum 

20 Ocak 2009 Peynirli Tortum 

Kaynak: (AFAD, 2021). 

 

Erzurum‘da 1950-2019 yılları arasında toplam olarak 101 yerleĢim yeri için, kaya düĢmesi nedeniyle afete 

maruz bölge kararı alınmıĢtır. Kaya düĢmelerinin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde bu afet türünün 

genelde ilin kuzeyinde bulunan Oltu, Olur, ġenkaya, Narman ve Tortum ilçelerinde yoğunlaĢtığı dikkati 

çekmektedir (AFAD, 2021:70), (Harita 6, Tablo 3).  

 

 

Harita 6. Erzurum Kaya DüĢmeleri Risk Haritası. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Erzurum Ġli‘nde Meydana Gelen Önemli Kaya DüĢmesi Olayları (2000-2020). 

TARĠH MAHALLE ĠLÇE 

05 Haziran 2006 Haydarhancı AĢkale 

10 Mayıs 2004 Tosunlu AĢkale 
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01 Kasım 2004 Yaylayolu AĢkale 

28 ġubat 2018 Gelinkaya Aziziye 

11 Ekim 2017 Çukurçakır Çat 

13 Ekim 2009 Acar Hınıs 

22 Ekim 2003 Mollakulaç Hınıs 

29 Mayıs 2006 Yaylakonak Hınıs 

18 Ekim 2004 Yarboğaz Horasan 

04 Haziran 2003 BaĢçakmak Aziziye 

15 Nisan 2004 MadenköprübaĢı Ġspir 

15 Kasım 2007 Leylek Ġspir 

20 Eylül 2006 Yedigöl Ġspir 

04 Haziran 2003 Güzelhisar Köprüköy 

28 Kasım 2005 Güzelhisar Köprüköy 

31 Mart 2015 Güzelhisar Köprüköy 

06 Eylül 2001 Arıbahçe Yakutiye 

20 Temmuz 2009 Alabalık Narman 

15 Ağustos 2005 Narman Narman 

20 Haziran 2017 Narman Narman 

13 Ekim 2009 Çamlıyayla Narman 

14 Haziran 2006 A.Kumlu Oltu 

07 Kasım 2008 BahçelikıĢla Oltu 

26 Ağustos 2011 BahçelikıĢla Oltu 

28 Temmuz 2009 Dutlu Oltu 

05 Haziran 2006 Güzelsu Oltu 

07 Ağustos 2006 Ünlükaya Oltu 

01 Kasım 2007 Eğlek Olur 

27 Ekim 2004 TaĢlıköy Olur 

29 Mayıs 2006 TaĢlıköy Olur 

30 Ekim 2003 Çatalelma ġenkaya 

16 Haziran 2006 Değirmendere ġenkaya 

14 Haziran 2006 Gülveren ġenkaya 

25 Temmuz 2003 Köroğlu ġenkaya 

21 Ekim 2003 Sındıran ġenkaya 

15 Mart 2008 ġenpınar ġenkaya 

20 Ocak 2009 Alapınar Tortum 

25 Ekim 2009 Demirciler Tortum 

01 Mayıs 2006 Derinpınar Tortum 

31 Ağustos 2015 Derinpınar Tortum 

06 Haziran 2013 Kazandere Tortum 

20 Ocak 2009 Peynirli Tortum 

18 Ağustos 2001 Dikyar Uzundere 

05 Aralık 2012 ÇaybaĢı Uzundere 

Kaynak: (AFAD, 2021). 

 

Çığ DüĢmesi 

Çığ çok basit bir tanımlama ile kar kütlesinin, iç ve dıĢ kuvvetlerin etkisiyle baĢlayan bir hareket sonucu 

kaymasıdır. Çığ tehlikesi, sıkıĢmıĢ kar örtüsünün üzerine, tipi sonucu taze kar yığılmasıyla yeni bir tabaka 

oluĢması ve genellikle tipi sonrası gelen sıcak hava akımının bu iki tabaka arasında erime sonucu kaygan bir 

yüzey oluĢturmasıdır. Topografık açıdan 25-50 arasındaki yamaç eğimleri, rüzgâr altı olan, bitki örtüsünden 
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yoksun olan yamaçlar doğal çığ güzergâhlarıdır (Gürer ve Tunçel, 1994:1-2). 1950-2019 yılları arasındaki 

devrede Türkiye‘de çığ olaylarının illere dağılımı incelendiğinde 274 olayla Bingöl Ġli ilk sırada 

yerleĢmektedir. Bilgöl‘ü 265 çığ afetiyle Bitlis, 168 çığla Tunceli takip ederken aynı devrede Erzurum‘da 72 

çığ felaketi yaĢanmıĢtır (AFAD,2020:92). Erzurum Ġli arazisinin topoğrafik yapısı ve ilin önemli bir 

bölümünde etkili olan Karasal YağıĢ Rejimi, çığ riskinin il geneline yayılmasına neden olmuĢtur. AraĢtırma 

sahasında Çat, AĢkale, Aziziye, Tekman, Hınıs, Narman ve Ġspir ilçeleridir. Narman ve Ġspir ilçelerinde daha 

ılıman sıcaklık koĢulları mevcut olsa da çığ olayları bu ilçelerdeki yüksek dağlık alanlarda meydana 

gelebilmektedir (Tablo 4, Harita 7).    

 

Tablo 4. Erzurum Ġli‘nde Meydana Gelen Önemli Çığ DüĢmesi Olayları (2000-2020). 

TARĠH MAHALLE ĠLÇE 

10 Mayıs 2004 Bağırsak AĢkale 

01 Kasım 2004 Mezra AĢkale 

28 ġubat 2018 Karaca  Çat 

11 Ekim 2017 IĢkınlı Çat 

13 Ekim 2009 Mollaömer Çat 

22 Ekim 2003 SarıkaĢık Çat 

08 Eylül 2004 Karaseydi Ġspir 

01 Temmuz 2004 Tepecik Ġspir 

10 Ekim 2005 Yedigöl Ġspir 

01 Aralık 2006 Derinpınar Tortum 

Kaynak: (AFAD, 2021). 

 

1950-2020 yılları arasında Erzurum‘da 25 yerleĢim yeri için çığ düĢmesi nedeniyle Afete Maruz Bölge kararı 

alınmıĢtır. Erzurum ġehri yakınlarında Palandöken Boğazı-Konaklı-Gez Yaylası kayak merkezleri mevcut 

olup, bu alanlardan özellikle Palandöken kayak merkezinde geçmiĢ yıllarda ölümlü çığ vakaları 

görüldüğünden (1996 yılı, 6 kayakçının ölümü) kayakçıların güvenliğini sağlamak amacıyla çeĢitli önlemler 

alınmıĢtır (AFAD, 2021:97). 



 

  456
 

 

Harita 7. Erzurum Çığ DüĢmeleri Risk Haritası. 

 

Seller ve Su Baskınları  

Türkiye‘de sıklıkla meydana gelen afetlerden biri de sel/su baskını olaylarıdır. Suların bulunduğu yerde 

yükselerek veya baĢka bir yerden gelerek, genellikle kuru olan yüzeyleri kaplaması olayıdır. 1950-2019 

yılları arasındaki devrede meydana gelen sel/su baskını olaylarının dağılımı incelendiğinde Erzurum‘un 440 

afetle ilk sırada yer aldığı görülmektedir (AFAD, 2020:91). Erzurum Ġli sınırları dâhilindeki akarsular Çoruh 

Nehri, Aras Nehri ve Fırat‘ın kollarından Karasu ve Hınıs Çayı ile bu nehir ve çaylara karıĢan yan kollar 

tarafından drene edilmektedir. Ġlin kuzey bölümdeki akarsular Çoruh Nehri aracılığıyla Karadeniz‘e, batı-

güneybatı ve güneydoğusundaki akarsular Karasu-Murat nehirleri aracılığıyla Fırat Nehri üzerinden Basra 

Körfezine, ilin doğusundaki akarsular ise Aras Nehri üzerinden Hazar Denizi‘ne ulaĢtırılmaktadır. Erzurum 

Ġli‘nde Çoruh Nehri 9787,4 km2 (%39.1-158 afet), Fırat Nehri 8624 km2 (%34.5-155 afet) ve Aras Nehri 

6598,8 km2 (%26.4-74 afet) su toplama alanına sahiptir. Erzurum‘un sel ve su baskını afetleri açısından 

Türkiye‘de ilk sırada yer almasının nedenleri arasında akarsular üzerindeki sanat yapılarının tahliyede 

yetersiz kalması, plansız kentleĢme nedeniyle akarsu yataklarının yerleĢime açılmıĢ olması, yataklardan 

malzeme alınması nedeniyle akıĢ rejiminin ve yatak morfolojisinin bozulması sayılabilir (Harita 8), (AFAD, 

2021:108-117).  
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Tablo 5. Erzurum Ġli‘nde Meydana Gelen Önemli Sel ve Su TaĢkınları (2000-2020). 

TARĠH MAHALLE ĠLÇE 

25 Nisan 2004 Bağısak AĢkale 

25 Nisan 2004 Güllüdere AĢkale 

05 Haziran 2006 Haydarhacı AĢkale 

06 Mayıs 2009 Karasu  AĢkale 

05 Haziran 2006 Mezra AĢkale 

28 Nisan 2004 Değirmenli Çat  

23 Mayıs 2011 Değirmenli Çat  

14 Haziran 2016 ĠĢkınlı Çat  

11 Ekim 2011 Karaca Çat  

03 Haziran 2011 KöseĢer Çat  

27 Haziran 2004 Kurbanlı Çat  

12 ġubat 2009 TuzlataĢı Çat  

07 Aralık 2006 Acar Hınıs 

26 Haziran 2007 Yaylakonak Hınıs 

07 Eylül 2009 Kırklar Horasan 

03 Ağustos 2010 Saçlık Horasan 

06 Mayıs 2004 BaĢçakmak Aziziye 

26 Temmuz 2004 Yoncalık Aziziye 

07 Kasım 2008 BahçelikıĢla Oltu 

28 Temmuz 2009 Dutlu Oltu 

09 Mayıs 2000 Y.Karacasu Olur 

15 Mart 2006 BeĢpınarlar ġenkaya 

28 Ağustos 2002 HoĢköy ġenkaya 

18 Eylül 2009 Ġğdeli ġenkaya 

03 Eylül 2010 Yuvaklı Tekman 

20 Ocak 2009 Alapınar Tortum 

20 Ocak 2009 Peynirli Tortum 

Kaynak: (AFAD, 2021). 
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Harita 8. Erzurum Sel/Su Baskınları Risk Haritası. 

Orman Yangınları 

AFAD sınıflandırmasına göre orman yangınları ani geliĢen doğal sınıfına dâhil edilmektedir. 2018 yılı 

verilerine Erzurum Ġlin 'de 122.329,5 hektar orman alanı mevcuttur. Ormanlık saha il yüzölçümünün sadece 

%4.9‘unu oluĢturmaktadır. 2010-2020 yılları arasında toplam 95 adet orman yangını meydana gelmiĢ olup, 

bu yangınlarda 815 hektar ormanlık alan zarar görmüĢtür  (AFAD,2021:145), (Harita 9,10). 

 

 

Harita 9. Erzurum Orman Dağılım Haritası. 
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Harita 10. Erzurum Orman Yangınları Haritası (2019). 

TARTIġMA VE SONUÇ  

Doğal afetler, insan kontrolünün ötesinde olan ve doğru bir Ģekilde tahmin edilmesi hala zor olan olaylardır. 

Tahmin etme çabaları yetersiz kaldığında, doğal afet sonucunda çok sayıda mağdur ve kayıplar ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla doğal afetlerin olasılığı hakkında çeĢitli bilgiler bulmaya çalıĢmak, afetlere erken 

hazırlık yapılabilmesi açısından önemlidir. 1950-2008 ve sonraki yıllarda yapılan çalıĢmalarda, araĢtırma 

sahasını oluĢturan Erzurum‘da, Türkiye‘de meydana gelen doğal afetlerin %5‘i kaydedilmiĢtir. Erzurum 

doğal afetlerden etkilenen nüfus açısından değerlendirildiğinde Kocaeli‘nden (%13) sonra %6‘lık payı ile 

ikinci sırada yer alan il durumundadır. Bu temel nedeni Erzurum‘un jeolojik yapı, relief, iklim, hidroğrafya 

ve doğal btki örtüsü açısından her tür doğal afetin geliĢmesi uygun özellikler taĢımasıdır. Ġlin yüzölçüm 

büyüklüğü de afet riskini artırdığı düĢüncesi kısmen etkili olsa da belirleyici br faktör değildir. 

Erzurum‘da doğa kaynaklı afetlerden deprem, can ve mal kaybı açısından halen en önemli risk 

durumundadır. Erzurum Ġli‘ndeki fay kuĢakları ana hatlarıyla kuzeybatı-güneydoğu ve batı-doğu uzanımlıdır. 

Bu kuĢaklar ilin merkezi kesimlerinde yer alan Karasu-Aras vadi koridoru boyunca yer yer kesiĢir. Ġl 

nüfusunun önemli bir bölümü koridor boyunca sıralanan ova tabanlarında yaĢadığından, depremler her 

dönemde can ve mal kayıplarına yol açmıĢtır.     

Erzurum Ġli Çoruh Nehri, Aras Nehri ve Fırat‘ın kollarından Karasu ve Hınıs Çayı ile bu nehir ve çaylara 

karıĢan yan kollar tarafından drene edilmektedir. Önemli 3 havzaya su sağlayan ilde sel ve su taĢkınlarının 

neden olduğu afetler sürekli olarak yaĢanmaktadır. Sel ve taĢkınlar temelde akarsular üzerindeki sanat 

yapılarının tahliyede yetersiz kalması, plansız kentleĢme nedeniyle akarsu yataklarının yerleĢime açılmıĢ 

olması, yataklardan malzeme alınması nedeniyle akıĢ rejiminin ve yatak morfolojisinin bozulması büyük 

ölçüde etkilidir. 
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КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ   УРАВНЕНИЙ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА В ГИЛЬБЕРТОВО ПРОСТРАНСТВЕ 

BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR SECOND-ORDER OPERATOR-DIFFERENTIAL 

EQUATIONS 
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В  сепарабельном  гильбертовом  пространстве    рассмотрим  параболическое  операторно-

дифференциальное уравнение 

  ( )  (     ) 
 ( )     ( )   ( )      (   )              (1) 

 ( )      
 ( )                                                (2) 

где  ( )  ( ) –  вектор – функции  со  значениями  в   ,  а  коэффициенты уравнения  (1)  

удовлетворяют условиям: 

1)      

2)    – положительно  определѐнный  самосопряженный  оператор 

3)     (    )   (     ) 

 Здесь  производные  понимаются  в  смысле  теории  распределений   [1],  (   ) – 

пространство линейных  ограниченных  операторов  действующих    из пространство     в   .  Пусть  

    (  ) гильбертово  пространство  с  нормой ‖ ‖     (  )           

 Определим  следующие  гильбертовы  пространства [1]  

   
 

  ,:;

2/1

0

2

;2
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dttggtgHRL
HRL

  
 (    )  { ( )  ( )     

  (    ) ‖ ‖  
 (    )

 .‖ ( )‖
  (    )

 
 ‖   ‖

  (    )
/
   

} При       определим  

подпранство  пространства:   
 (    )  

 

 
 

 
 (    )  *      

 (    )  ( )    ( )   + 

Аналогично  определяется  пространство   
 (   )   где    (    ).   Задача (1),  (2)  интересна 

тем, что  в  граничных  условия  (2)  порядок  производной  равен  порядок уравнения.  Задачи  такого  

типа  рассмотрены  в  работах  [2-5]. 

 Определение.  Если  при  любом   ( )    
 (    )  существует   вектор – функция    ( )  

  
 (    ),  которая  удовлетворяет  уравнению  (1)  тождественно   в     ,   граничные   условия (2)    

в   смысле   сходимости 
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  ,0lim
2/50



tu

t
   
    

‖  ( )‖       

и оценку  ‖ ‖  
 (    )

      ‖ ‖  
 (    )

 ,  то  будем  говорить  что  задача      (1), (2)  корректно  

разрешима  в пространстве    
 (    ). 

 В данной  работе  мы  находим  условия  на  коэффициенты  уравнения  (1),  которые  

обеспечивают  корректно  разрешимости задачи  (1), (2)  в  пространстве   
 (    ). 

 Обозначим  через   

      (    )                     (    )     
  

и    

                                        
 

 
 (    ) 

Сперва  исследуем  корректно  разрешимость  уравнение         при      
 (    )   

  
 (    ). 

 Теорема 1. Оператор      изоморфно отображает  пространство   
 

 
 (    )   на    

 (    ) . 

   

 Лемма 1.  Пусть    (    ). Тогда при  любом    
 

ꣿ
 (    ) имеет  место  равенства 

‖  (        ) ‖  (    )
  (  ( )  ( )    ( )    )‖  ( )‖   

   

 ‖   ‖
   ‖   ‖  

 (    )
          (3) 

где  

  ( )      ( )  √         ( )    √                               (4) 

 (     )        ( ) 
     ( )  

    ( ) 
                                (5) 

  

 Замечание.  Легко видеть,  что  операторный  пучок    (     )  представляется в  виде: 

  (     )  (    )(     ( ) )(     ( ) )   (    )  

причем    ,0Re 1      ( )      при   (    ). Из теоремы  1 и  из  теоремы  о  

промежуточных  производных   следует,  что  число 

      

     
 

 
 (    )

‖   ‖  
 (    )

 ‖   ‖  
 (    )

   

есть  норма  в  пространстве   
 

 
 (    )  эквивалентной  нормой ‖ ‖  

 (    )
.  Теперь  найдѐм  

точное значения  нормы    . 

 Лемма 2.  Норма 

   .   
 

 
(√      )

 
/
    

                       (6) 

 Теорема  2.   Пусть  выполняются  условия   1)-3),  причем 

   (‖  ‖     ‖  ‖     )  .   (√      )
 
/
   

 

Тогда  задача  (1), (2) корректно  разрешима  в  пространстве    
 (    )   
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Kлючевые слова:Гилбертово пространство ,орераторно-дифференцифлъных уравнений,гладких 

решений, вектор- функий  , самосопряжѐнный   оператор.  

 

Abstract 

In a separable Hilbert space, we consider a parabolic operator-differential equation  

  ( )  (     ) 
 ( )     ( )   ( )      (   )              (1) 

 ( )      
 ( )                                                (2) 

 Where is  ( )  ( ) –   a vector - functions with values в,  , and the coefficients of equation (1) satisfy the 

conditions: 

1)      

2)   - positive definite self-adjoint operator 

3)     (    )   (     ) 

Here derivatives are understood in the sense of the theory of distributions [1],  (   )  is the space of linear 

bounded operators acting from space to.   for  .   Let     (  )  Hilbert space with norm ‖ ‖    

 (  )            

Define the following Hilbert spaces [1]  

   
 

  ,:;

2/1

0

2

;2
2























 






dttggtgHRL
HRL

  
 (    )  { ( )  ( )     

  (    ) ‖ ‖  
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 .‖ ( )‖
  (    )

 
 ‖   ‖

  (    )
/
   

} When m=4 we define the subspace 

space:   
 (    )  

 
 

 
 (    )  *      

 (    )  ( )    ( )   +  

The space   
 (   )   where is   (    ) defined similarly. Problem (1), (2) is interesting because in 

the boundary conditions (2) the order of the derivative equals the order of the equation. Tasks of this type 

were considered in [2-5]. 

Definition. If for any there is ( )    
 (    )  a vector - a function   ( )    

 (    ),    that satisfies 

equation (1) is identical in,    then the boundary conditions (2) in the sense of convergence 

  ,0lim
2/50



tu

t
   
    

‖  ( )‖       

 

and estimate‖ ‖  
 (    )

      ‖ ‖  
 (    )

, then we say that problem (1), (2) is correctly solvable in 

space   
 (    ). 

Denote by 

      (    )                     (    )     
  

and 

                                        
 

 
 (    ) 
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First, we investigate correctly        the solvability of the equation with     
 (    )   

  
 (    ). 

Theorem 1. The operator     maps space isomorphically  
 

 
 (    ) to   

 (    ) . 

Lemma 1. Let   (    ). Then for    
 

ꣿ
 (    ) any equality takes place 

‖  (        ) ‖  (    )
  (  ( )  ( )    ( )    )‖  ( )‖   

   

 ‖   ‖
   ‖   ‖  

 (    )
          (3) 

when 

  ( )      ( )  √         ( )    √                               (4) 

 (     )        ( ) 
     ( )  

    ( ) 
                                (5) 

 

Comment. It is easy to  see that the operator bundle   (     ) is represented as:  

  (     )  (    )(     ( ) )(     ( ) )   (    )  

 

where   ,0Re 1      ( )      at   (    ).  From Theorem 1 and from the intermediate 

derivatives theorem it follows that the number 

                            

     
 

 
 (    )

‖   ‖  
 (    )

 ‖   ‖  
 (    )

   

is the norm  in space  
 

 
 (    )   equivalent norm ‖ ‖  

 (    )
.   Now we find the exact values of the norm 

  . 

Lemma 2. Norm 

   .   
 

 
(√      )

 
/
    

                       (6) 

Theorem 2. Let conditions 1) –3) be fulfilled, where 

               (‖  ‖     ‖  ‖     )  .   (√      )
 
/
   

 

 

Then the problem (1), (2) is correctly solvable in the space   
 (    )  

Keywords: Hilbert space, operator-differential equations, smooth solutions, vector-functional, self-adjoint 

operator. 
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Özet 

Sabit nokta teorisi, matematikten ekonomiye kadar çeĢitli bilim dallarında karĢılaĢılan problemlerin 

çözümünde etkili ve kullanıĢlı bir araçtır. Bu teorinin birçok alana uygulanabilirliği birçok araĢtırmacının 

dikkatini çekmiĢ ve bu nedenle geniĢ bir literatür yelpazesine sahip yeni bir çalıĢma alanı haline gelmiĢtir. 

Bir dönüĢümün sabit noktası, bu dönüĢüm altındaki değiĢmez noktadır, yani: B bir Banach uzayı olsun ve  , 

 'nin boĢ olmayan, kapalı, konveks bir alt kümesi olsun.  , bir C kümesinde kendi üzerine bir dönüĢüm 

olmak üzere     için  x = x ise,   noktasına   dönüĢümünün bir sabit bir noktası olduğu söylenir. 

Genel olarak sabit nokta teorisinin amacı, sabit noktayı elde etmek için dönüĢüm veya dönüĢümün 

tanımlandığı küme üzerine konulacak uygun koĢulları belirlemektir. Bu koĢullar belirlendikten sonra, bu 

dönüĢümlerin sabit noktasına ulaĢmak için iterasyon adı verilen algoritmalar tanımlanarak çeĢitli dönüĢüm 

sınıfları için bir takım sabit nokta teoremleri elde edilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada yeni bir iterasyon yöntemi tanımlanmıĢ ve bu yöntemin yakınsaklığı için uygun koĢullar 

belirlenmiĢtir. Ayrıca literatürdeki bazı iterasyon yöntemleri dikkate alınarak yakınsama hızı analizi yapılmıĢ 

ve elde edilen sonuçlar yeni tanımlanan iterasyon yönteminin daha iyi bir yakınsama hızına sahip olduğunu 

göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sabit nokta, iterasyon yöntemi, yakınsaklık, yakınsaklık hızı. 
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Abstract 

Fixed point theory is an effective and useful tool in solving problems encountered in various branches of 

science, from mathematics to economics. The applicability of this theory to many fields has attracted the 

attention of many researchers and therefore it has become a new field of study with a wide range of 

literature. The fixed point of the mapping is the invariant point under that mapping, that is: let   be a Banach 

space and   be a closed, non-empty, convex subset of  . If        for    , where   is a self-mapping on 

a set  , the point x is said to be a fixed point of the mapping  . 

In general, the purpose of fixed point theory is to determine the appropriate conditions to be put on the 

mapping or on the set in which the mapping is defined in order to obtain this fixed point. After these 

conditions have been determined, algorithms called iterations have been defined to reach the fixed point of 

these mappings, and some fixed point theorems have been obtained for various mapping classes. 

In this study, a new iteration method was defined and suitable conditions were determined for the 

convergence of this method. In addition, some iteration methods in the literature were taken into account and 

the convergence rate analysis was carried out the results showed that the newly defined iteration method had 

a better convergence rate. 

Keywords: Fixed point, iteration method, convergence, rate of convergence. 
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Özet 

Bu çalıĢmada, Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler ve Türkiye‘nin mutluluk düzeylerinin alternatif yöntemler ile 

sıralanması ve karĢılaĢtırılması amaçlanmaktadır. Mutluluk düzeylerinin ölçümü için Dünya Mutluluk 

Endeksi Raporu 2022‘de Dünya Mutluluk Endeksi verileri kullanılmaktadır. Analizler için endeks 

değiĢkenleri; kiĢi baĢına gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, sağlıklı yaĢam beklentisi, yaĢam seçimleri 

yapma özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısı alınmaktadır. Alternatif yöntemler olarak ise Çok Kriterli 

Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden TOPSĠS ve ARAS yöntemleri, çok değiĢkenli istatistiksel analiz 

yöntemi olarak ise Temel BileĢenler Analizi (TBA) ile Kümeleme Analizi kullanılmaktadır. Uygulamada ilk 

olarak 6 değiĢken Shannon‘ın Entropisinin kullanıldığı entropi yöntemi ile ağırlıklandırılarak ardından bu 

kriter ağırlıklarının kullanıldığı ÇKKV yöntemleri ile ülkelerin mutluluk düzeyleri sıralaması elde 

edilmektedir. Ayrıca değiĢkenlerin skor değerleri kullanılarak TBA ile de ülkelerin mutluluk düzeyi 

sıralamaları elde edilmekte ve ÇKKV yöntemleri sonuçları ile karĢılaĢtırılmaktadır. Kümeleme analizi ile ise 

ülkeler mutluluk düzeylerine göre 3 gruba ayrılmaktadır. Kümeleme Analizi sonuçlarına göre Avusturya, 

Danimarka, Finlandiya, Estonya, Almanya, Ġrlanda, Lüksemburg, Hollanda ve Ġsveç‘in yüksek mutluluk 

düzeyine sahipken; Ġtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye‘nin düĢük seviyede diğer AB ülkeleri ise orta 

seviyede yer almaktadır. Ayrıca TOPSĠS, ARAS ve TBA sonucunda elde edilen sıralamaların ülkeler 

bazında birbirine yakın değerler aldığı ve kümeleme analizindeki gruplarla büyük ölçüde uyumlu olduğu 

görülmektedir. Ayrıca üç yöntemle elde edilen sıralamalar, Dünya Mutluluk Endeksi‘ndeki ülkelerin 

mutluluk endeksi skorlarının AB üyesi ülkeler ve Türkiye için sıralamaları ile de karĢılaĢtırılarak 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Shannon‘ın Entropisi, Entropi ile Ağırlıklandırma, TBA, Kümeleme Analizi, Avrupa 

Birliği, Türkiye. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to rank and compare the happiness levels of European Union member countries and 

Turkey with alternative methods. The World Happiness Index data in the World Happiness Report 2022 is 

used to measure happiness levels. Index variables for analysis; GDP per capita, social support, healthy life 

expectancy, freedom to make life choices, generosity, perception of corruption are taken. As alternative 

methods, TOPSIS and ARAS methods from Multi-Criteria Decision Making Methods (MCDM) are used, 

while Principal Component Analysis (PCA) and Cluster Analysis are used as multivariate statistical analysis 

methods. In practice, firstly, 6 variables are weighted with the entropy method using Shannon's entropy, and 

then the ranking of the happiness levels of the countries is obtained with the MCDM methods using these 

criteria weights. In addition, by using the score values of the variables, the rankings of the happiness levels 

of the countries are obtained with the PCA and compared with the results of the MCDM methods. With 

Cluster Analysis, countries are divided into three groups according to their happiness levels. According to 

the results of Cluster Analysis; Austria, Denmark, Finland, Estonia, Germany, Ireland, Luxembourg, 

Netherlands and Sweden have high levels of happiness; Italy, Greece, Cyprus and Turkey are at a low level 

and other EU countries are at a medium level. In addition, it is seen that the rankings obtained as a result of 

TOPSIS, ARAS and PCA are close to each other on the basis of countries and are largely coherent with the 

groups in the cluster analysis. In addition, the rankings obtained by three methods are evaluated by 

comparing the happiness index scores of the countries in the World Happiness Index with the rankings for 

EU member countries and Turkey. 

Keywords: Shannon's Entropy, Weighting with Entropy, PCA, Cluster Analysis, European Union, Turkey. 
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ÖZET 

GeliĢen ve değiĢen dünyada bireylerde aranan özellikler 21. Yüzyıl becerileri olarak tanımlanmaktadır. 21. 

yüzyıl becerileri arasında yer alan becerilerden biri de analitik düĢünmedir. Analitik düĢünme ülkelerin 

nitelikli bireylerinde geliĢtirilmesi gereken bir beceridir. Bu çalıĢmanın amacı Türkiye`de 2002-2022 yılları 

arasında analitik düĢünme alanında yapılmıĢ tez ve makale çalıĢmalarını çeĢitli değiĢkenler açısından 

incelemektir. ÇalıĢmada kullanılacak makaleleri belirleyebilmek amacıyla araĢtırmacı tarafından bazı tarama 

ve seçim ölçütleri belirlenmiĢtir. Analitik düĢünmenin ele alındığı çalıĢmaların yayımlandığı YÖK Ulusal 

Tez Veri Tabanında yer alan tezler ve Google Schoolar indexinde yer alan makaleler çalıĢma kapsamına 

alınmıĢtır.  ÇalıĢmalar 2002- 2022 yılları arasında sınırlandırılmıĢtır.  ÇalıĢmalar "analitik düĢünme" anahtar 

sözcüğü temele alınarak taranmıĢtır. Tarama sonucunda belirlenen ölçütlere uygun olan 54 çalıĢma; 

yayınlandığı yıl, araĢtırma problemi, yöntem, araĢtırma deseni, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, 

bağlı olduğu üniversite gibi değiĢkenler açısından incelenmiĢtir. 2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme 

alanında en çok makale çalıĢmalarının yapıldığı belirlenmiĢtir. ÇalıĢmaların problemi olarak en çok analitik 

düĢünme düzeyinin belirlenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır. ÇalıĢmaların en çok yapıldığı yıl 2022 yılı olarak 

belirlenmiĢtir. Tezlerinin çoğunda iliĢkisel tarama deseninin tercih edildiği ve en çok nicel yöntemin 

kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Tezlerde en fazla kullanılan örneklem büyüklükleri 31-100 ve 301-100 

arasında, en çok kullanılan örneklem grubunun lisans öğrencileri, örnekleme yöntemlerinden en fazla amaçlı 

örneklemenin kullanıldığı ve en fazla kullanılan veri toplama araçlarının ölçek ve görüĢme formu olduğu 

tespit edilmiĢtir. Analitik düĢünme ile ilgili en çok Marmara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde 

çalıĢmalar yapıldığı görülmüĢtür. Bu çalıĢmanın, ulaĢılan bulgularla gelecekte yapılacak olan analitik 

düĢünme ile ilgili çalıĢmalara yol gösterici olabileceği düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Analitik düĢünme, lisansüstü tezler, makale, içerik analizi. 
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ABSTRACT 

The characteristics sought in individuals in the developing and changing world are defined as 21st century 

skills. One of the skills among the 21st century skills is analytical thinking. Analytical thinking is a skill that 

should be developed in qualified individuals of countries. The aim of this study is to examine the thesis and 

article studies in the field of analytical thinking in Turkey between 2002-2022 in terms of various variables. 

In order to determine the articles to be used in the study, some screening and selection criteria were 

determined by the researcher. Theses in the YÖK National Thesis Database, where studies on analytical 

thinking are published, and articles in the Google Schoolar index are included in the study. Studies were 

limited between 2002 and 2022. Studies were scanned based on the keyword "analytical thinking". 54 studies 

complying with the criteria determined as a result of the screening; It has been examined in terms of 

variables such as the year it was published, research problem, method, research design, data collection tools, 

sample characteristics, and the university it is affiliated with. Between 2002-2022, it was determined that the 

most articles were published in the field of analytical thinking. As the problem of the studies, most of the 

studies were carried out to determine the level of analytical thinking. The year in which the most studies 

were carried out was determined as 2022. It has been determined that the relational scanning design is 

preferred in most of the theses and the quantitative method is used the most. It has been determined that the 

most used sample sizes in the theses are between 31-100 and 301-100, the most used sample group is 

undergraduate students, the most used sampling method among the purposive sampling methods, and the 

most used data collection tools are scale and interview form. It has been observed that most of the studies on 

analytical thinking have been carried out at Marmara University and Hacettepe University. It is thought that 

this study can be a guide for future studies on analytical thinking with the findings. 

Keywords: Analytical thinking, postgraduate theses, article, content analysis 
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GĠRĠġ 

Ġnsanın çağın değiĢen değerlerine ve geliĢmesine uyum sağlama becerisine sahip olması gerekmektedir. 21. 

yüzyılda ihtiyaç duyulan becerilerin analitik düĢünme becerilerini kapsayan yaĢam ve kariyer becerileri, 

bilgi, medya ve teknoloji becerileri, eleĢtirel düĢünme ve inovasyon becerileri olduğu görülmektedir 

(Kalelioğlu ve Gülbahar, 2014). Analitik düĢünme becerisi, 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan üst düzey düĢünme 

becerilerindendir  (Art-in, 2012). Analitik düĢünme becerisi hatırlama, anlama ve uygulama gibi alt düzey 

biliĢsel düĢünmeyi kazandıktan sonra ulaĢılabilecek üst düzey biliĢsel düĢünmedir. Analitik düĢünme, bireyin 

kavramları daha kapsamlı bir kavramın parçası olarak tanımlama ve parçalar arasındaki iliĢkileri açıklama 

becerisi olarak tanımlanmaktadır (Irwanto, 2017). WEF (2020) raporuna göre analitik düĢünmenin tanımı 

bilgileri analiz etme ve sorunları ve sorunları ele almak için mantığı kullanma, yeni, orijinal fikirler ve 

cevaplar geliĢtirmek için alternatif düĢünceyi uygulama kapasitesi olarak belirtilmiĢtir. Genel olarak, analitik 

düĢünme becerileri, fikirleri analiz ederken ve değerlendirirken bilgileri iĢlemek için kullanılmaktadır. 

Bireyin, durumları detaylı olarak anlaması gerekmektedir. 

OECD (2018), bugünün öğrencilerinin gelecekte iĢ sahibi bireyler olacaklarını ve günümüz mesleklerin 

çoğunun gelecekte kaybolacağı ve bu nedenle öğrencilerin var olan meslek gruplarına göre yetiĢtirilmemesi 

gerektiği açıklanmıĢtır. Okullarda öğrencilere içerik aktarımı yerine bilgiyi keĢfedici ortamların hazırlanması 

ve kaliteli öğrenme deneyimlerinin oluĢturularak öğrencilerin gelecekte ortaya çıkacak mesleklere 

hazırlanması gerektiği açıklanmıĢtır (Partnership for 21st Century Skills (P21), 2018). 21. yüzyıl 

becerilerinin kazandırılmasının önemli sebeplerinden biri geçmiĢ ve mevcut mesleklerin giderek yok olması 

ve çağın gerekliklerine uygun yeni mesleklerin öngörülemez olarak ortaya çıkmasıdır. Bu ortaya çıkacak 

olan meslek alanlarına özgü nitelikler bireylere kazandırılması gereklidir. Günümüz ve gelecekte ön plana 

çıkacak meslekler ve gerekli beceriler 21. Yüzyıl becerilerinde tanımlanmaktadır. Analitik düĢünme becerisi 

de 21. Yüzyıl becerilerinden biri olduğu için analitik düĢünme becerisini bireylere kazandırmanın önemi 

ortaya çıkmaktadır.  

Literatürde incelendiğinde analitik düĢünme ile ilgili çalıĢmaların incelendiği herhangi bir çalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. Bunun sonucu olarak analitik düĢünme alanındaki eğilimlerin ortaya konulması ihtiyacı 

ortaya çıkmaktadır.  

Bu araĢtırmanın amacı, 2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme alanında yapılan çalıĢmaları üniversite, 

yıl, araĢtırma konusu, yöntem, desen, örneklem büyüklüğü, örneklem türü, veri toplama araçları, araĢtırma 

alanı gibi değiĢkenler açısından incelemektir. Bu çalıĢma analitik düĢünme alanında, araĢtırmacılara yol 

göstermesi, yapılmıĢ olan çalıĢmalara iliĢkin değerlendirme yapılabilmesi, alandaki ihtiyaç ve eksikliklerin 

görülüp yapılacak çalıĢmalara yön belirlemesi nedeniyle önem taĢımaktadır. AraĢtırma kapsamında Ģu 

sorulara cevap aranacaktır: 

Analitik düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢmalar; 

yıllara 

çalıĢma türlerine 

araĢtırma yöntemlerine  

araĢtırma desenlerine   

veri toplama araçlarına  

örneklem gruplarına 

örneklem büyüklüklerine 

örnekleme çeĢitlerine 

araĢtırma konularına 

araĢtırma alanına göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

YÖNTEM 
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Bu çalıĢmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıĢtır. Döküman incelemesi, araĢtırılması hedeflenen 

olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve ġimĢek, 2006, s. 

187). Bu çalıĢmada incelemeye tabi tutulacak dökümanlar 2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme 

alanında yapılan doktora, yükseklisans tezleri ve makalelerdir.  

 

Evren ve Örneklem  

Bu araĢtırmanın evrenini Türkiye‘de ULAKBĠM, ASOS index, YÖK tez ve Scholar Google (Google 

Akademik) arama ve indeksleme motorlarında bulunan dergilerde, 2002-2022 yılları arasında analitik 

düĢünme ile ilgili yayınlanmıĢ tezler ve makaleler oluĢturmaktadır. Yayınlanan araĢtırmaların 2002 yılından 

itibaren seçilmesinde ise, literatürde analitik düĢünme ile ilgili çalıĢmaların az olması göz önünde 

bulundurulmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemini analitik düĢünme ile ilgili 55 çalıĢma oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada tezler ve makaleler amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiĢtir. Amaçlı örnekleme, çalıĢmanın 

amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araĢtırma yapılmasına olanak 

tanır (Büyüköztürk vd., 2008, s. 78). AraĢtırmada, analitik düĢünme ile ilgili olan araĢtırmalar seçilerek 

analiz edilmiĢtir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalıĢmada araĢtırmacılar tarafından incelenecek çalıĢmalar için içerik analizi formu hazırlanmıĢtır. Ġçerik 

formu hazırlanırken araĢtırmacıların araĢtırmaya uygun gördükleri temalar eklenmiĢtir. Bu temalar; yıl, 

araĢtırma problemi, desen, yöntem, örneklem türü, örneklem büyüklüğü, veri toplama araçları ve üniversite 

olarak belirlenmiĢtir. Form, analitik düĢünme Ġle ilgili öğretim üyesi olan iki kiĢi tarafından incelenmiĢ ve 

formun kapsam geçerliği sağlanmıĢtır. AraĢtırmacılar tarafından hazırlanan veri analizi formunda belirlenen 

temalar altında kodlanan çalıĢmalar analiz edilerek ortaya çıkan sonuçlar bulgular bölümünde belirlenmiĢtir.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi edilmesinde içerik analizi kullanılmıĢtır. Stemler, (2001)‘e göre içerik analizi, belli kurallara 

göre kodlamalar yapılarak metindeki sözcüklerin küçük içerik sınıflamaları ile yapılan sistemli ve 

tekrarlanabilir bir tekniktir. Ġçerik analizinde esas olarak birbirine benzer verileri belirlenen ortak kavramlar 

ve temalar kapsamında bir araya getirerek okuyucunun anlamasını kolaylaĢtıracak Ģekilde düzenleyip 

yorumlamaktır. Ġçerik analizi çalıĢmaları, meta-analiz, meta-sentez ve betimsel içerik analizi olarak üzere üç 

baĢlık altında tanımlanmaktadır. Betimsel içerik analizi; seçilen konu hakkındaki yapılan çalıĢmaların 

eğilimlerinin belirlenmesi ve bu eğilim sonuçlarının tanımlayıcı olarak değerlendirilmesini içeren 

çalıĢmalardır (Çalık ve Sözbilir, 2014, s.34). Bu araĢtırmada 2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme ile 

ilgili tezler ve makaleler incelenip eğilimleri belirlenmiĢtir. Bu eğilimler sayısallaĢtırılıp değerlendirilmeleri 

yapılmıĢtır. Bu nedenle araĢtırmada betimsel içerik analizi kullanılmıĢtır. 

 

Güvenirlik ÇalıĢmaları 

Güvenirlik, ölçülmek istenilen özelliğin her değerlendirmede, her ölçümde aynı değerlerin elde edilmesidir 

yani sonucun sürekliliğinin sağlanmasında yardımcı olmaktadır. (Moskal ve Leydens, 2000). Güvenirlik 

farklı değerlendirmecilerin ölçümlerinin aynı sonucu vermesidir. Bu araĢtırmada güvenirliği sağlamak 

amacıyla birbirinden bağımsız iki gözlemci tarafından makaleler ve tezler analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma 

kapsamındaki çalıĢmaların 11‘ i (%20) seçilerek kodlayıcılar arasındaki uyum tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Belirlenen tezler iki farklı kodlayıcı tarafından içerik analizi formuna göre ayrı ayrı kodlanmıĢtır. 

AraĢtırmacılar tarafından yapılan kodlamaların tutarlılığının karĢılaĢtırılması için araĢtırmacılar arasında 

―görüĢ birliği‖ ve ―görüĢ ayrılığı‖ olan kodlamalar belirlenmiĢtir. Bu veriler kullanılarak araĢtırmanın 

güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman‘ın (1994) önerdiği  ―Güvenirlik=GörüĢ Birliği/(GörüĢ 

Birliği+GörüĢ Ayrılığı)‖ formülü kullanılmıĢtır. Hesaplamalar sonunda kodlayıcılar arasındaki uyum %92 
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olarak bulunmuĢtur. Güvenirlik hesaplarının %70‘in üzerinde çıkması, araĢtırma için güvenilir kabul 

edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Kodlamacılarla farklı görüĢler arasında yapılan tartıĢmalar 

sonucunda ortak görüĢ elde edilerek analizlerde yapılan değiĢiklikler ile uyum yüzdesi %100‘e çıkarılmıĢtır. 

Verilerin sunumunda, SPSS-18 programı kullanılmıĢ ve yüzde, frekans gibi betimsel istatistiklerden 

yararlanılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

Bulgular kısmında içerik analizine tabi tutulan 2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme ile ilgili yapılan 

toplam 55 çalıĢmanın betimsel istatistiği yer almaktadır. Tezlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1`de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl f % Yıl f % 

2002 1 1,8 2016 4 7,3 

2009 1 1,8 2017 1 1,8 

2010 1 1,8 2018 3 5,6 

2011 5 9,1 2019 3 5,6 

2012 2 3,6 2020 7 12,8 

2013 1 1,8 2021 6 10,9 

2014 3 5,6 2022 10 18,2 

2015 5 9,1    

Toplam 55 100  

ÇalıĢmaların yıllara göre dağılımına göre en fazla çalıĢmaların 2022 yılında yapılmıĢ olduğu görülmektedir. 

Bu yılda yapılan 10 çalıĢma tüm çalıĢmaların %18,2‘ sını oluĢturmaktadır. 2016 yılında ise diğer yıllara ait 

tez sayılarının yarısı kadar tez çalıĢmalarının yapıldığı dikkat çekmektedir. ġekil 1‘de çalıĢmaların türleri 

verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢma Türleri 



 

  475
 

 

2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢmalar incelendiğinde en çok 33 makale 

(%61) çalıĢmasının yapıldığı görülmektedir. Ardından 11 doktora tezi (%20), 10 yükseklisans tezi (%19) 

çalıĢmasının yapıldığı görülmektedir. Tablo 2‘ de 2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme ile ilgili 

yapılan çalıĢmaların araĢtırma yöntemine göre dağılımı sunulmuĢtur. 

 

Tablo2. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmaların AraĢtırma Yöntemine 

Göre Dağılımı 

Kategori f % 

Nicel 28 50,9 

Nitel 20 36,4 

Karma 7 12,7 

Toplam 55 100 

ÇalıĢmalarda tercih edilen araĢtırma yöntemleri göz önüne alındığında, çalıĢmaların büyük bölümü (%50,9) 

nicel araĢtırma yönteminde gerçekleĢtirilmiĢ olduğu görülmektedir. Dağılımda, nitel yöntemin %36.4 ve 

karma yöntemin %12,7 oranlara sahip oldukları belirlenmiĢtir. Ġncelenen çalıĢmaların araĢtırma desenine 

göre dağılımı Tablo 3‘de sunulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme ile ilgili Yapılan AraĢtırmaların AraĢtırma Desenine 

Göre Dağılımı 

19% 

20% 
61% 

Yükseklisans tezi Doktora tezi Makale
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Kategori f % 

Deneysel 16 29,1 

Tarama 21 38,2 

Durum çalıĢması 6 10,9 

Olgubilim 3 5,5 

Literatür 2 3,6 

Ġçerik analizi 6 10,9 

Öğretim deneyi 1 1,8 

Toplam 55 100 

Tablo 3‘te görüldüğü gibi analitik düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢmalarda en çok tarama çalıĢmaları ( %38,2) 

yapıldığı görülmektedir. Ardından denysel çalıĢma (%29,1), durum çalıĢması (10,9), içerik analizi (10,9), 

olgubilim (%5,5), litertür taraması (%3,6) ve öğretim deneyi (%1,8) çalıĢmaları yapıldığı belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı Tablo 4`de verilmiĢtir. ÇalıĢmaların çoğunda birden fazla 

veri toplama tekniği ya da aracı kullanıldığından dağılımın yüzde değerleri hesaplanmamıĢtır. 

 

Tablo 4. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalarda Kullanılan Veri 

Toplama Araçları Dağılımı  

Kategori f 

Ölçek/Anket 24 

GörüĢme formu YapılandırılmıĢ görüĢme formu 2 

Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu 11 

Odak grup görüĢme formu 1 

BaĢarı testi 14 

Gözlem formu 4 

Dökümanlar 8 

Öğrenci günlüğü 2 

AraĢtırmacı günlüğü 2 

ÇalıĢmalar veri toplama araçlarının kullanımına göre incelendiğinde en çok anket/ölçek (24) ardından baĢarı 

testlerinin (14) ve görüĢme formlarının (14) kullanıldığı görülmektedir. GörüĢmelerin büyük çoğunluğu yarı 

yapılandırılmıĢ formlarla (11) yapılmıĢtır. GörüĢme formlarından sonra sırasıyla en fazla dökümanlar, 

gözlem formu, öğrenci ve öğretmen günlüğü araçlarının kullanıldığı görülmektedir. ÇalıĢmaların örneklem 
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gruplarına göre dağılımı Tablo 5`de verilmiĢtir. Bazı çalıĢmalarda birden fazla örneklem grubu yer aldığı için 

yüzde değerleri hesaplanmamıĢtır 

 

Tablo5. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalardaki Örneklem 

Gruplarına Göre Dağılımı 

Kategori f 

Öğretmen 8 

Lisans öğrencisi 19 

Ortaokul öğrencisi 8 

Lise öğrencisi 5 

Öğretim görevlisi 2 

Ġlkokul öğrencisi 2 

Okul yöneticisi 1 

Eğitim programı 4 

Literatür 2 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi incelenen ÇalıĢmaların çoğunluğunda verilerin kaynağını öğ lisan öğrencileri 

(19), ortaokul öğrencileri (8) ve öğretmenler (8) oluĢturmaktadır Ardından incelenen çalıĢmaların veri 

kaynağını sırasıyla; lise öğrencileri, eğitim programı, ilkokul öğrencileri, öğretim görevlisi, literatür ve, okul 

yöneticileri oluĢturmaktadır. ÇalıĢmaların örneklem büyüklüklerine göre dağılımı Tablo 6`da verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalarda Kullanılan Örneklem 

Büyüklüklerinin Dağılımı 

Kategori f % 
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1-10 arası 11 22,4 

11-30 arası 3 6,2 

31-100 arası 12 24,5 

101-300 arası 18 36,7 

301-500 arası 3 6,1 

501-800 arası 2 4,1 

Toplam 49 100 

ÇalıĢmaların % 36,7`si 101 ile 300 arasında, % 24,5`i 31 ile 100 arasında örneklem sayısını kullandığı 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢmaların çoğunluğunun nicel yöntemi kullanmalarının sonucu olarak geniĢ bir örneklem 

aralığında (101-300) çalıĢıldığı söylenebilir. ÇalıĢmaların örnekleme çeĢitlerine göre dağılımı Tablo 7`de 

verilmiĢtir. Bazı çalıĢmalarda birden fazla örneklem çeĢidi kullanıldığından yüzde değerleri 

hesaplanmamıĢtır. 

 

Tablo 7. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmaların Kullanılan 

Örnekleme ÇeĢitlerine Göre Dağılımı 

Kategori Alt kategori f 

Seçkisiz örneklem Basit seçkisiz 6 

 BelirtilmemiĢ 2 

Seçkisiz olmayan örneklem Amaçlı 28 

 Uygun 19 

 Maksimum çeĢitlilik 4 

ÇalıĢmalarda yapılan en çok örnekleme amaçlı örnekleme (28) ve uygun örneklemedir (19). En çok bu iki 

farklı örnekleme çeĢidinin kullanılmasının sebebi olarak, çalıĢmalarda en çok nicel yöntemin kullanılması 

olduğu söylenebilir. ÇalıĢmalarda kullanılan araĢtırma konularının dağılımı Tablo 8‘de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalarda Kullanılan AraĢtırma 

Konuları Dağılımı 
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Kategori f % 

Analitik düĢünmenin mesleki yeterlilikte düzeyini belirleme 2 3,6 

Analitik düĢünmeyi geliĢtirme 9 16,4 

Analitik düĢünme beceri düzeyini belirleme 38 69 

Analitik düĢünme ölçeği geliĢtirme 3 5,5 

Eğitim programlarının analitik düĢünmeye uygunluğu 3 5,5 

Toplam 55 100 

2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢmalarda en çok çalıĢılan araĢtırma 

konularının sırayla; analitik düĢünme beceri düzeyini belirleme (%69), analitik düĢünmeyi geliĢtirme 

(%16,4), analitik düĢünme ölçeği geliĢtirme (%5,5), eğitim programlarının eğitim programlarına uygunluğu 

(%5,5), analitik düĢünmenin mesleki yeterlilikte düzeyini belirleme (3,6) konuları olduğu tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmaların yapıldığı üniversitelerin dağılımı Tablo 9‘ da verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmaların Yapıldığı 

Üniversitelere Göre Dağılımı 
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Üniversite f % Üniversite f % 

Ahi Evran Üniversitesi 2 3,7 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 1,8 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2 3,7 Adnan Menderes Üniversitesi 1 1,8 

Kafkas Üniversitesi 4 7,3 Kastamonu Üniversitesi 1 1,8 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi 

1 1,8 Hacettepe Üniversitesi 8 14,5 

Marmara Üniversitesi 7 12,7 Gaziantep Üniversitesi 1 1,8 

Kocaeli Üniversitesi 2 3,7 Aksaray Üniversitesi 1 1,8 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 1,8 Ġstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi 

1 1,8 

Dokuz Eylül Üniversitesi 4 7,3 Bülent Ecevit Üniversitesi 1 1,8 

Fırat Üniversitesi 1 1,8 Ġstanbul Ticaret Üniversitesi 1 1,8 

Kırıkkale Üniversitesi 2 3,7 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 1 1,8 

Akdeniz Üniversitesi 1 1,8 Burdur Üniversitesi 1 1,8 

Süleyman Demirel Üniversitesi 1 1,8 Çukurova Üniversitesi 1 1,8 

Mersin Üniversitesi 2 3,7 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 1,8 

Atatürk Üniversitesi 1 1,8 Lefke Avrupa Üniversitesi 1 1,8 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 1 1,8 BelirtilmemiĢ 2 3,7 

Toplam 55 100  

2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢmaların yapıldığı üniversitelere göre 

dağılımı incelendiğinde en çok çalıĢmaların yapıldığı üniversite; Hacettepe Üniversitesi (%14,5), Marmara 

Üniversitesi (%12,7), Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi (%7,3) olmuĢtur. Tablo 10‘da 2002-

2022 yılları arasında analitik düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢmaların disiplinlere göre dağılımı verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

Tablo 10. 2002-2022 Yılları Arasında Analitik DüĢünme Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmaların Alanlara Göre 

Dağılımı 

Kategori f % 
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Matematik 18 32,7 

Fen Bilimleri 13 23,6 

Türkçe 4 7,3 

Sınıf öğretmenliği 6 11,1 

Beden Eğitimi 1 1,8 

Rehberlik ve Psikolojik danıĢmanlık 1 1,8 

Üstün yetenekliler 2 3,6 

Kimya 2 3,6 

Okul öncesi öğretmenliği 1 1,8 

Belirtilmeyen (Genel) 7 12,7 

Toplam 55 100 

2002-2022 yılları arasında analitik düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢmaların alanlara göre dağılımı 

incelendiğinde en çok çalıĢmaların yapıldığı alanlar; Matematik (%32,7), Fen Bilimleri (%23,6), Sınıf 

öğretmenliği (%11,1) ve Türkçe (%7,3) olmuĢtur. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ  

Analitik düĢünme ile ilgili 2002-2022 yılları arasında yayınlanmıĢ 55 lisansüstü tez ve makaleler analiz 

edilmiĢtir. AraĢtırmaların 2002 yılından 2019 yılına kadar yetersiz olduğu görülmüĢ ve 2020, 2021, 2022 

yıllarında analitik düĢünme ile ilgili çalıĢmaların arttığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmalardaki bu artıĢın nedeni 

olarak; WEF (2020) ‘na göre iĢverenlerin 2025'e kadar liderlikte öne çıkacağını öngördükleri en önemli 

becerilerin baĢında analitik düĢünmenin geldiğini belirtmeleri olabilir. 

Analitik düĢünme ile ilgili çalıĢmalarda çoğunlukla nicel araĢtırma yöntemleri tercih edilmiĢ ve nicel 

araĢtırma yöntemlerinden de tarama ve deneysel araĢtırma yöntemlerinin tercih edildiği belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmalarda örneklem olarak en çok lisans öğrencilerinin tercih edildiği görülmüĢ ve ardından ortaokul 

öğrencilerin üzerinde yapılan çalıĢmaların son yıllarda arttığı tespit edilmiĢtir.. Analitik düĢünme 

becerilerinin üst düzey düĢünme becerisi olduğu göz önüne alındığında araĢtırmaların yaĢça büyük 

öğrenciler üzerinde çalıĢma yaptıkları söylenebilir. Örnekleme yöntemi olarak en fazla amaçlı örnekleme 

yöntemi seçilmiĢtir. 

AraĢtırma örneklem büyüklüğü olarak en çok 101-300 örneklem büyüklüğünde yapıldığı görülmektedir. Bir 

diğer bulgu olan en çok uygulanan araĢtırma yöntemi olan tarama çalıĢmaları büyük örneklem grubu ile 

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir ve bu bulguyla örtüĢmektedir. AraĢtırmalarda veri toplama yöntemlerinden 

en çok anket/ölçek kullanılmıĢtır. AraĢtırmalarda anketlerin en fazla kullanılmasının sebepleri arasında, daha 

kısa sürede ve daha fazla örneklem üzerinde bilgi toplandığını söyleyebiliriz.  

Analitik düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢma alanının en çok matematik alanı olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun 

nedeni olarak analitik düĢünmenin en çok matematik ile iliĢkilendirilmesi olduğu söylenebilir. Analitik 

düĢünme ile ilgili yapılan çalıĢmalarda kullanılan araĢtırma konuları dağılımına göre en çok öğrenenler 

üzerinde analitik düĢünmenin düzeyinin belirlendiği çalıĢmaların olduğu görülmektedir.  
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AraĢtırmanın genel sonucu olarak literatürde analitik düĢünme ile ilgili çalıĢmaların çok az olduğu tespit 

edilmiĢtir. 21. yüzyıl becerilerinden biri olan analitik düĢünme becerisinin bireylerde kazandırılması ve 

geliĢtirilmesi ile ülkenin geliĢimine katkı sağlanacağı söylenebilir. Analitik düĢünme becerileri çalıĢmalarla 

eğitilebilmekte ve öğrenciler daha sık çalıĢma yaparak analitik düĢünme konusunda daha eğitimli 

olabilmektedirler (Robbins, 2011). Bu nedenle öğretim programlarının öğrencilerin düĢünme ve akıl yürütme 

becerilerini geliĢtirmek için tasarlanmıĢ olması gerektiği söylenebilir.  

Bireylerde analitik düĢünmenin kazandırılması için analitik düĢünme becerilerinin kazandırılmasına yönelik 

çalıĢmaların yapılması gerektiği söylenebilir. Analitik düĢünme becerilerine sahip bireyler ülkelerinin 

kalkınmasında önemli role sahip olacaklardır. Analitik düĢünme becerileri, bilgi geliĢtirmede önemli stratejik 

değerlere ve uluslararası rekabet potansiyeline sahiptir. Çünkü analitik düĢünmeye sahip öğrenciler gelecek 

için en iyi seçimleri ve yönleri değerlendirebilmekte, planlayabilmekte ve karar verebilmektedirler (Montaku 

vd., 2012). Eğitimde üst düzey düĢünme önemli bir role sahiptir. DüĢünme becerileri öğrencilerin öğrenme 

sürecini doğrudan etkilediği için düĢünme becerilerinin eğitim üzerinde olumlu bir etkisi vardır (Heong, 

2011). Eğitim alanındaki en büyük zorluk, öğrencilerin düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesidir. 21. yüzyılda, 

öğrenci potansiyelinin geliĢimi yalnızca öğrencinin akademik, bilgili ve bağımsız olmasını teĢvik etmeye 

odaklanmakla kalmamakta, aynı zamanda öğrencinin yenilikçi, yaratıcı düĢünür, etkili uygulayıcı ve 

becerikli problem çözücü olmasını teĢvik etmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin üst düzey düĢünme 

becerilerinin geliĢtirilmesi önemli görülmektedir (Sternberg & Grigorenko, 2007). Bu geliĢim süreci eğitim 

yoluyla verilmektedir. DüĢünme becerilerinin erken yaĢlarda kazanılmasının önemli olduğu göz önüne 

alındığında okul eğitim programlarında analitik düĢünme becerilerini kazandırmaya yönelik kazanımlar 

artırılabilir. 
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Özet 

Cox regresyon analizi beraberinde orantısal hazard varsayımını da getirmektedir. Ancak pratikte bu 

varsayımın kontrolünün atlandığı, varsayım sağlanmasa bile Cox regresyon analizi uygulandığı 

görülmektedir. ÇalıĢmamızda, orantısal hazard varsayımı sağlanmadığında kullanılabilecek yöntemler 

incelenmiĢ, içlerinden tabakalı Cox regresyon modeli ile zayıflık (Frailty) modelleri üzerinde durulmuĢtur. 

Yöntemlerin karĢılaĢtırılabilmesi için bir simülasyon kurgusu yapılmıĢtır. Farklı hazard oranları ve farklı 

örneklem geniĢlikleri için deneme düzenleri oluĢturulmuĢtur. Veriler sağkalım verisi olacak Ģekilde 

üretilmiĢtir. Bu iĢlem her bir deneme düzeni için 1000 kez tekrarlanmıĢtır. Elde edilen verilere önce orantısal 

hazard varsayımı kontrolü yapılmıĢ, ardından klasik Cox regresyon modeli, tabakalı Cox regresyon modeli 

ve zayıflık modelleri uygulanmıĢtır. Zayıflık modelleri seçilirken de içlerinde en yaygın olarak kullanılan 

modeller olan Gamma zayıflık modeli ve ters-Gauss zayıflık modelleri tercih edilmiĢtir. Yapılan simülasyon 

sonuçlarına göre; log-likelihood değerlerine bakıldığında tabakalı Cox regresyon modelinin, klasik Cox 

regresyon modeline göre daha baĢarılı sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Yine log-likelihood değerleri 

incelendiğinde zayıflık modellerinin tabakalı Cox regresyon modeline göre daha baĢarılı olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Kullanılan iki zayıflık modeli kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise birbirine çok yakın sonuçlar 

verdikleri ama Gamma zayıflık modelinin ters-Gauss zayıflık modeline göre nispeten daha iyi olduğu tespit 

edilmiĢtir. Farklı hazard oranlarını ve farklı örneklem geniĢliklerini içeren bütün deneme düzenlerinde 

sonuçlar benzer çıkmıĢtır. Sonuç olarak; orantısal olmayan hazard varlığında sağkalım verilerine klasik Cox 

regresyon analizi uygulamak yerine, varsayım gerektirmeyen modellerin kullanılmasının daha doğru olduğu 

görülmüĢtür. Bu yöntemler içinden ise Gamma zayıflık modelinin tercih edilmesi önerilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Orantısal hazard; tabakalı Cox regresyon; zayıflık modelleri; sağkalım 
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Cox regression analysis brings with it the proportional hazards assumption. However, in practice, it is seen 

that the control of this assumption is skipped and Cox regression analysis is applied even if the assumption is 

not provided. In our study, the methods that can be used when the proportional hazards assumption is not 

provided were examined, and the stratified Cox regression model and frailty models were emphasized. A 

simulation setup was made to compare the methods. Trial patterns have been established for different hazard 

ratios and different sample sizes. The data was generated as survival data. This process was repeated 1000 

times for each trial pattern. The obtained data was first checked for proportional hazard assumption, and then 

the classical Cox regression model, stratified Cox regression model and frailty models were applied. While 

selecting the frailty models, the most commonly used models, Gamma frailty model and inverse-Gaussian 

frailty model, were preferred. According to the simulation results; When the log-likelihood values were 

examined, it was seen that the stratified Cox regression model gave more successful results than the classical 

Cox regression model. Again, when the log-likelihood values were examined, it was revealed that the frailty 

models were more successful than the stratified Cox regression model. When the two frailty models used 

were compared among themselves, it was found that they gave very close results, but the Gamma frailty 

model was relatively better than the inverse-Gaussian frailty model. The results were similar in all trial 

patterns involving different hazard ratios and different sample sizes. As a result; In the presence of non-

proportional hazard, it has been shown that it is more accurate to use models that do not require assumptions, 

rather than applying classical Cox regression analysis to survival data. Among these methods, it is suggested 

to prefer the Gamma frailty model. 

Keywords: Proportional hazard; stratified Cox regression; frailty models; survival 
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ABSTRACT 

Agricultural food wastes arise as a result of various agricultural practices and industrial processes. These 

wastes are rich in various nutrients and are in the category of waste with the highest biomass worldwide. In 

this respect, it is clear that the sustainable use of these wastes as alternative antioxidant sources with high 

added value for food, pharmaceutical, and cosmetic applications will provide additional income and benefits. 

Today, consumers' awareness of the products they buy and consume and their health is manifested by the 

increasing interest in products containing bioactive components such as antioxidants. Therefore, finding new 

antioxidant sources through the evaluation of agricultural food wastes is among the priorities, especially in 

the food and pharmaceutical industries. Thus, it can be ensured that the recovered antioxidants are 

reintegrated into the supply chain. 

Corn silk is a waste of corn cultivation or processing and has an important place in traditional medicine in 

Turkey due to its high medicinal value. In this study, total phenolic content and DPPH (2,2- diphenyl 1-

picrylhydrazyl) and ABTS (2,2´-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) radical scavenging 

activities of corn silk were determined. The Folin Ciocalteu method was used to determine the total phenolic 

content of the samples. It was determined that the obtained acetone and ethanol extracts contained a 

significant amount of total phenolic and total flavonoids. Total phenolic contents in ethanol and acetone 

extracts of light and dark-colored corn silks were determined as 178.54, 221.70 µg GAE mg-1, and 197.42, 

241.93 µg GAE mg-1, respectively. The total flavonoid content of all extracts varied between 91.70 and 

155.37 µg QE mg-1. The extracts showed lower DPPH and ABTS radical scavenging activities than standard 

antioxidants (BHA, BHT, Trolox, and Tocopherol). The highest antioxidant activity, total phenolic, and total 

flavonoid amounts were determined in the acetone extract of dark-colored corn silk. 

Keywords: Agricultural waste, corn silk, antioxidant potential.  
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INTRODUCTION 

An average of 200 billion tons of waste is generated every year on Earth. Most of these wastes are left to 

nature as garbage, and a small part is used as fuel, animal feed, or fertilizer (Tavman et al., 2009). These 

wastes include various fruit and vegetable processing wastes, including corn stalks, shells and silks, and crop 

(pruning) wastes (Obi et al., 2016; Rao et al., 2019; Chen et al., 2020). According to Baino (2014), 

approximately 26% of food waste is from the beverage industry, 21% from the dairy industry, 14.8% from 

fruit and vegetable production and processing, 12.9% from grain processing, 3.9% from vegetable and 

animal oil production, and the remaining 25.3% from other processing and preservation wastes. Such wastes 

are materials that are difficult to handle, as microbial activity is encouraged due to their high moisture 

content, biological instability, and high organic loading (Nayak and Brushan, 2019). 

Corn silk (Stigma maydis) (Fig. 1), an abundant agricultural waste, is a rich source of bioactive components. 

It consists of yellowish thread-like stigmas (tassels or silks) growing as part of the corn ear and is surrounded 

by modified leaves called husks (Wikipedia, 2022). In addition to the natural antioxidants, saponins, and 

steroids they contain, proteins, carbohydrates, alkaloids, and mineral contents have also been determined 

(Flath et al., 1999; Hasanudin et al., 2012; Gwendlin et al., 2015).  

 

 

Fig 1. Images of light and dark-colored corn silks 

 

Corn silk is used as a traditional medicine in many countries such as China, Turkey, the United States, and 

France. It has been reported that corn silk is used traditionally as a therapeutic in bladder and prostate 

inflammation, cystitis, edema, kidney stones, and urinary system irritation (El-Ghorab et al., 2007; Hu et al., 

2010; Hasanudin et al., 2012). Protective effects against radiation and nephrotoxicity have been observed 

(Bai et al., 2010; Seehri et al., 2011). Its anti-fatigue, anti-depressant, and antioxidant activities have also 

been determined (Ebrahimzadeh et al., 2009; Hu et al., 2010). 

Corn silk is a very rich source of phenolic compounds, especially flavonoids (Liu et al., 2011). Phenolic 

compounds are characterized by a benzene ring to which one or more hydroxyl groups are attached. These 

compounds are substances that can prevent oxidation reactions in living and non-living systems. Phenolic 

compounds can terminate free radical chain reactions. Flavonoids are secondary metabolites that protect the 

plant against attacks by microbes and insects (Guevera et al., 2000; Nessa, 2012). This group also known as 

flavone derivatives, are divided into five subgroups: anthocyanidins, flavones, flavanones, catechins and 

leukoanthocyanidins, and proanthocyanidins (Cemeroğlu, 2009). In addition to their strong antioxidant 

activity, they also inhibit protein glycation (Silva et al., 2002; Wu and Yen, 2005). Due to the bioactive 

properties they exhibit naturally, phenolic compounds are important in determining the plants with 

antioxidant activity that people can consume. 

Despite all the data presented in the literature, corn silk is still considered a waste today. It is possible to 

convert corn silk into products with high added value, especially in countries with high corn production. 

Based on this, the present study aimed to determine the total phenolic substance and DPPH (2,2- diphenyl 1-

picrylhydrazyl) and ABTS (2,2´-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) free radical scavenging 

activities of acetone and ethanol extracts of light and dark-colored corn silks grown in Erzurum. 
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MATERIAL AND METHODS 

Material 

Corn silks were collected from the Tortum district of Erzurum province in August 2021. After cleaning about 

500 g of collected silk from impurities, it was washed with deionized water and dried in the shade at room 

temperature. The dried material was ground with a laboratory crusher (Waring HGB2WTS3, USA) and 

stored at 4 °C until the extracts were prepared. 

 

Methods 

Extraction of Phenolic Compounds 

Acetone and ethanol extracts were prepared to determine ABTS and DPPH radical scavenging activities and 

the total phenolic and flavonoid contents of light and dark- colored corn silks. For this purpose, 150 mg of 

dried and ground corn silk was mixed in 10 mL of 70% aqueous ethanol and 10 mL 70% aqueous acetone 

for 6 hours with the help of a shaker (Stuart Scientific SSL1, UK). After the tubes were centrifuged at 6000 g 

at 4 °C for 5 minutes, the supernatant was taken, and the solvents were removed with the help of a rotary 

evaporator (Heidolph Laborata 4000, Germany). All extractions were repeated 3 times. Stock solutions were 

prepared from the obtained extracts in their own solvents at a concentration of 1 mg mL-1 and used in the 

analyses. 

 

Total Phenolic Content 

The total phenolic content was determined using the Folin & Ciocalteu reagent according to the method of 

Singleton et al (1999). For this purpose, 1 mL of stock solutions and 23 mL of ultrapure water were mixed. 

Folin&Ciocalteu reagent (0.5 mL) and 1.5 mL of 2% Na2CO3 solution were added to the mixture after 3 

minutes and mixed for 2 hours at room temperature and in the dark. With the aid of a visible 

spectrophotometer (PG Instruments T60V, UK), the absorbance of the blank against the blank was 

determined at 760 nm wavelength. Gallic acid was used as a standard phenolic compound and the results 

were given as µg GAE (Gallic Acid Equivalent) mg-1 extract with the help of the standard graphic prepared. 

The analysis was repeated 3 times for each sample. 

 

Total Flavonoid Content 

One mL of the stock solution at 1 mg mL-1 concentration was taken and diluted with 4.3 mL of ethanol 

solution containing 0.1 mL each of 1 M CH3COOK and 10% Al(NO3)3 solutions. After stirring for 40 

minutes at room temperature and in the dark, absorbances were read against a blank at a wavelength of 415 

nm. Quercetin was used as a standard flavonoid compound, and the results were given as μg QE (Quercetin 

Equivalent) with the help of the prepared standard curve. 

 

DPPH Radical Scavenging Activity 

DPPH free radical scavenging activities of the extracts were determined according to Balaydin et al. (2010). 

One mM solution of DPPH prepared in ethanol was used as a free radical solution. After the stock extract 

solution was transferred to the tubes creating a concentration of 10, 20, and 30 μg μL-1, the total volume was 

completed to 3 mL with ethanol. One mL of the stock DPPH solution was added to each tube, and the tubes 

were vortexed and kept in the dark for half an hour. Absorbances against the blank were determined at a 

wavelength of 517 nm. BHA, BHT and Troloks standard antioxidants were used as positive control group. 

Using the obtained absorbances, % inhibition values were determined with the help of the following 

equation. 

%Inhibition= [(ADPPH-AExtract)/ADPPH] x100 
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Here, ADPPH is the absorbance of DPPH control and AExtract is the absorbance of the sample.  

By using the determined % inhibition values, the IC50 values of the samples (the concentration that provides 

50% inhibition of the radical) were determined by linear regression analysis. 

 

ABTS Radical Scavenging Activity 

ABTS radical scavenging activities of the extracts were determined according to Köksal et al. (2009). ABTS 

radical stock solution was prepared by adding 2.45 nM potassium persulfate solution to ABTS radical 

solution prepared at 2 mM concentration. After the sample stock extracts were transferred to test tubes to 

create a concentration of 10, 20, and 30 μg μL-1, the total volume was completed to 1.5 mL with ethanol and 

0.5 mL ABTS solution was added to each tube. Each tube was vortexed and incubated for half an hour at 

room temperature in the dark, and the absorbances of the samples were read against the blank at 734 nm 

wavelength. The control consists of 1.5 mL ethanol + 0.5 mL ABTS solution. BHA, BHT, and Troloks 

standard antioxidants were used as positive control group. Using the obtained absorbances, % inhibition 

values were determined with the help of the following equation. 

%Inhibition= [(AABTS-AExtract)/AABTS] x100 

Here, AABTS is the absorbance of ABTS control and AExtract is the absorbance of the sample.  

By using the determined % inhibition values, the IC50 values of the were determined by linear regression 

analysis. 

 

Statistical Analysis 

All data were statistically evaluated using the IBM SPSS Statistics Version 25.0 package program. Results 

are given as ± standard deviation, and all values with p <0.05 and p <0.01 were considered statistically 

significant. Duncan test, one of the One-way ANOVA Multiple Comparison tests, was applied for the 

significant differences as a result of variance analysis. 

 

Results and Discussion 

Phenolic compounds are a group of antioxidants known as free radical terminators. Flavonoids, a member of 

this class, show antioxidant activity and positively affect human health and nutrition. These antioxidants act 

on free radicals through scavenging or chelating processes (Kessler et al., 2010). Data on the analyzed 

antioxidant properties of corn silk extracts are given in Table 1. 

The total flavonoid content of light and dark- colored corn silk's ethanol and acetone extracts ranged from 

91.70 to 155.37 µg QE mg-1. The highest total flavonoid content was determined in the acetone extract of 

dark-colored corn silk, while the lowest amount was in the ethanol extract of light-colored corn silk. Rahman 

et al. (2014) determined that the total flavonoid amounts in ethanol extracts of immature and mature corn 

silks were 7.55±0.37 and 1.96±0.20 mg catechin equivalent g-1 extract, respectively. Liu et al (2011) found 

the total flavonoid content of the ethanol extract of corn silk as 17.9±1.7, and the total flavonoid content of 

the petroleum, acetic ether, n-butanol, and water fractions of this extract was between 4.2±03 and 69.4±5.1 

µg rutin equivalents g-1 dried mass. On the other hand, Ho et al. (2016) determined the total flavonoid 

content of ethanol extracts of Malaysian corn silks from different varieties in the range of 9.31±2.91 to 

26.63±3.09 mg catechin equivalent g-1 extract.   
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Table 1. Antioxidant activities and total phenolic and flavonoid contents of light and dark-colored corn silk 

extracts 

 DPPH (IC50) 

(µg mg-1) 

ABTS (IC50) 

(µg mg-1) 

Total Phenolic Content (µg 

GAE mg-1) 

Total Flavonoid Content 

(µg QE mg-1) 

BHA 12.08±0.12 b 8.17±0.10 c - - 

BHT 16.78±0.10 d 7.74±0.10 b - - 

TROLOX 8.33±0.08 a 7.10±0.15 a - - 

TOCOPHEROL 12.86±0.15 c 9.25±0.16 d - - 

EL 98.47±0.19 h 85.38±0.18 h 178.54±2.35 a 91.70±1.75 a 

ED 95.96±0.22 g 80.86±0.12 g 197.42±3.46 b 97.27±1.90 b 

AL 80.28±0.16 f 75.31±0.10 f 221.70±3.00 c 114.62±1.96 c 

AD 78.18±0.15 e 67.15±0.11 e 241.93±2.50 d 155.37±1.80 d 

Data are represented as means ± standard deviation; different lowercase superscript letters within the same 

column, indicate that the means differ significantly at p<0.05 level. EL, ethanol extract of light-colored corn 

silk; ED, ethanol extract of dark-colored corn silk; AL, acetone extract of light-colored corn silk; AD, 

acetone extract of dark-colored corn silk. 

 

The total phenolic content of corn silk extracts was determined with Folin Ciocalteu reagent as gallic acid 

equivalents. The highest total phenolic content was determined as 241.93 mg GAE g_1 in the acetone extract 

of dark-colored corn silk in parallel with the total flavonoid amount. The lowest total phenolic content was 

determined in the ethanol extract of light-colored corn silk (178.54 µg GAE mg_1). Furthermore, it has been 

observed that the amounts of polyphenolic compounds contained in corn silk extracts vary according to both 

the maturity level and the solvent. 

The findings of Ebrahimzadeh et al. (2008) show that the total phenolic content (118.94 ± 2.78 mg g-1) of 

ethanol-water extracts of Iranian corn silks is lower than the current study. Rahman et al. (2014) reported the 

total phenolic content of immature and mature corn silks as 92.21 ± 3.59 and 49.88 ± 2.87 mg GAE g-1 

extract. Liu et al. (2011) reported the total phenolic content of the corn silk ethanol extract as 38.7 ± 2.1 µg 

GAE g-1 dry weight. Ho et al. (2016) reported the total phenolic content of corn silks of different varieties in 

the range of 79.61±3.81 and 143.58±0.90 mg GAE g-1 extract, lower than our current study. 

The DPPH radical scavenging activity method is the fastest, easiest, and most sensitive way to investigate 

the antioxidant activity of an extract or a particular compound (Loganayaki et al., 2013). In this method, 

antioxidant compounds react with a purple stable free radical, DPPH, and convert it to a colorless α,α-

diphenyl-β-picryl hydrazine. The decreased amount of DPPH in the medium is measured by measuring the 

decrease in absorbance at 517 nm. The results of the DPPH radical scavenging activity of corn silk extracts 

are presented in Figure 1. DPPH radical scavenging activities of the BHA, BHT, Trolox, and Tocopherol 

standard antioxidants were determined as 12.08, 16.78, 8.33, and 12.86 µg mg-1 with IC50 values, 

respectively. The IC50 values of the ethanol and acetone extracts of light and dark-colored corn silks varied 

between 78.18 (acetone extract of dark-colored corn silk) and 98.47 (ethanol extract of light-colored corn 

silk) µg mg-1, and the calculated values were higher than the standard antioxidants. These results show that 

the antioxidant activities of the related extracts are lower than those of BHA, BHT, Trolox, and Tocopherol. 

ABTS is an important method used to determine the antioxidant activities of hydrogen-donating and chain-

breaking antioxidants. Thanks to this method, the aqueous phase and lipid peroxyl radicals are scavenged, 

and the antioxidant activity is measured. Antioxidant activities of ethanol and acetone extracts of corn silk 
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samples are presented in Table 1. ABTS radical scavenging activities of the samples ranged from 67.15 to 

85.38 µg mg-1, and the data obtained were statistically different (p < 0.05). Acetone and ethanol extracts 

exhibited ABTS radical scavenging activity lower than the standard antioxidants (BHA, BHT, Trolox, and 

Tocopherol). As far as we know, there are very few studies on ABTS radical scavenging activity of corn silk 

extracts in the international literature and no study on light and dark-colored corn silks. Wang et al. (2022) 

determined the ABTS radical scavenging activity of flavones and flavonoids contained in corn silk from 

China, with IC50 values in the range of 31.34 to 37.04 µM. Zhang et al (2020) reported the highest ABTS 

radical scavenging activity of 89.11% in different extracts of corn silk.  

 

CONCLUSION  

Agricultural wastes can be considered raw materials for bioactive components such as antioxidants, which 

can be a potential solution to economic, social, and environmental problems that can be incorporated into 

food or drug formulations. In vitro and in vivo studies have determined that corn silk is not toxic; on the 

contrary, it has various properties such as antioxidant, antidepressant, anti-fatigue, and diuretic effects. 

Despite its identified benefits, corn silk is still considered waste from processing. Only some countries have 

corn silk tea, powder, and a few cosmetic products. Especially in countries with high corn production, there 

are great opportunities to transform corn silk into value-added products. From this point of view, this study 

may be a step towards evaluating the silks of corn grown in Turkey in terms of antioxidant activity and its 

use in different products. Determination of antioxidant activities, phenolic component profiles, volatile 

bioactive component profiles, etc., of corn silks to be collected from different regions will lead to further 

progress in this field. 
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KARADENĠZ‟DE KUM MĠDYESĠ AVCILIĞINDA TĠTREġĠMLĠ ELEKLERĠN L50 DEĞERĠNĠN 

BELĠRLENMESĠ 

DETERMINING THE L50 VALUE OF VIBRATING SIEVES USED IN STRIPED VENUS CLAM 

FISHERY IN THE BLACK SEA 
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Özet 

Türkiye‘nin Karadeniz kıyılarında beyaz kum midyesi (Chamelea gallina) avcılığı yoğun bir Ģekilde 

sürdürülmektedir. Av aracı olarak kullanılan hidrolik direçlerin seçiciliği oldukça az olup, seçicilik güvertede 

spiral elekler ile yapılırken, son zamanlarda daha iyi seçicilik sonuçları nedeniyle balıkçıların titreĢimli 

elekleri kullanmakta daha istekli oldukları görülmüĢtür. Bu çalıĢmada araĢtırmacılar tarafından iyileĢtirilen 

titreĢimli eleklerin seçiciliğinin ticari balıkçılık Ģartlarında belirlenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma 07-10 ġubat 

2020 tarihinde Sakarya kıyılarında bir ticari balıkçı teknesinde yürütülmüĢtür. TitreĢimli eleğin bar açıklığı 

7,6 mm olarak test edilmiĢ, toplam on bir dreç operasyonundan elde edilen toplma ürün güvertede eleme 

iĢlemine tabi tutulmuĢ ve veriler pooled veri olarak lojistik fonksiyon kullanılarak CC2000 programında 

değerlendirilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda L50 (%50‘si avlanan minimum boy) değeri 17,47 mm, 

seçicilik aralığı (SR) ise 1,81 mm olarak hesaplanmıĢtır. Balıkçılığı düzenleyen tebliğlerde minimum 

avlanabilir boyun 17 mm olduğu dikkate alındığında,   7,6 mm bar açıklığının yeterli seçicilik 

karakteristiğini sağladığı belirlenmiĢtir. Spiral eleklere nazaran daha düĢük bir SR değeri elde edilmiĢ 

olmasıyla titreĢimli eleklerin daha keskin bir seçicilik gösterdiği söylenebilir. 

Sonuç olarak, 7,6 mm bar açıklığı beyaz kum midyesi avcılığında titreĢimli elekler için uygun olup 

yasalaĢtırılması yeterli bir değerdir. Balıkçıların bu tip elekleri kullanması zorunlu tutulmalıdır. Böylece 

Karadeniz‘de beyaz kum midyesi avcılığının ve türün sürdürülebilirliğine katkı sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kum midyesi, Karadeniz, Seçicilik, elek. 
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Abstract 

Striped venus clam (Chamelea gallina) fishery is carried out intensively on the Black sea coast of Turkey. 

The selectivity of hydraulic dredge used as fishing gears is quite low. While selectivity usually performs on 

the deck with spiral sieves, recently it has been seen that fishermen are willing to prefer vibrating sieves 

because of sharp selectivity results. In this study, it is aimed to determine the selectivity of vibrating sieve. 

The study was conducted on a commercial fishing boat on the Black Sea coast of Sakarya on 07-10 

February- 2020. The bar spacing of vibrating sieves was 7,6 mm. A total of eleven operations were 

performed with this type of sieve and the data were evaluated using the logistic function as pooled data 

method with the CC2000 software. The results of performed analysis, the L50 and selection range (SR) 

results of the vibrating sieve were determined as L50=17.47 mm, SR=1.81 mm. It was determined that the L50 

values of 7,6 mm bar opening provide sufficient selectivity results. Because the minimum landing size limit 

is specified as 17 mm in the communique regulating fisheries. Moreover, it is understood that vibrating 

sieves show sharper selectivity due to the acceptable SR value. It can be said that vibrating sieves show 

sharper selectivity as a lower SR value has been obtained compared to spiral sieves. 

As a result, a 7.6 mm bar opening is suitable for vibrating sieves in clam fishing and is a sufficient value to 

be enacted. Thus this opening can be applicated and legalized in terms of selectivity and it should be 

mandatory for fishermen to use this type of sieve. Thus, it can be contributing to the sustainability of Striped 

venus clam fishing in the Black Sea. 

Keywords: Striped venus clam, Black sea, selectivity, sieve. 
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ABSTRACT 

Mordanting process with sodium tetraborate decahydrate appears as a method applied to woods before 

varnishing nowadays. However, mordanting application on textile materials is very limited. This study is 

designed to examine the effect of the concentration of Sodium Tetraborate Decahydrate on color behavior 

and fastness in the dyeing of silk fabrics with Luteolin dyestuff. Luteolin Salvia officinalis L. is the only 

dyestuff found in salvia officinalis plant. Sodium Tetraborate Decahydrate was tested in 21 different 

concentrations in co-mordanting method with mordant-free and between %0 and %20 changing. Similar 

consequences were acquired in terms of color differences, light washing, staining and friction fastness with a 

range of 4-5. The most obvious and significant change in dyeing using borax mordant occurred in Lab 

values, and it was determined that the color became lighter as borax mordant increased.  

Keywords: Sodium Tetraborate Decahydrate, natural dyeing, Luteolin, mordant, Salvia officinalis L. 

 

ÖZET 

Sodium Tetraborate Decahydrate ile mordanlama iĢlemi günümüzde daha çok vernik iĢlemlerinden önce 

odunlara uygulanan bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ancak tekstil materyalleri üzerinde 

uygulanması oldukça sınırlıdır. Bu çalıĢma Luteolin boyarmaddesi ile ipek kumaĢların boyanmasında 

Sodium Tetraborate Decahydrate maddesinin konsantrasyonunun renk davranıĢı ve haslıklar üzerindeki 

etkisini incelemek üzere tasarlanmıĢtır. Luteolin, Salvia officinalis L. bitkisinde bulunan tek boyarmaddedir. 

Sodium Tetraborate Decahydrate, birlikte mordanlama yöntemi ile %0 ile %20 arasında değiĢen ve 

mordansız boyama olmak üzere toplamda 21 farklı konsantrasyonda denenmiĢtir. Renk farklılıkları, ıĢık, 

yıkama, lekeleme ve sürtünme haslıkları açısından 4-5 arasında olmak üzere benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Boraks mordanı kullanılarak yapılan boyamalarda en belirgin ve anlamlı değiĢiklik Lab değerlerinde 

gerçekleĢmiĢ, boraks mordanı arttıkça rengin açıldığı tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sodium Tetraborate Decahydrate, natural dyeing, Luteolin, mordant, Salvia officinalis 

L. 
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Sodium Tetraborate Decahydrate (Na2B4O7·10H2O), known also as borax, is the most widely used boron 

compound with various applications in both industrial and consumer products [1-5]. Borax is used as a bio-

mordant substance in dyeing textile materials [6-10]. Utilization of mordant substances in natural dyeing 

processes is significant in terms of obtaining different color tones and increasing fastness values of dyeing. 

Natural dyes have many limitations from the point of color fastness and gloss when used on their own [11-

15]. Some natural dyes, for instance indigo, are stabled without mordanting. Rubia tinctorum and other dyes 

fastnesses are limited, exposure to light and washing tendency is high [16-22]. Plant-based dyeing used to 

dye textile products for centuries. Many plant species are used to obtain dyes. One of these herbs is Salvia 

officinalis (Figure 1).  

 

 

 

 

Salvia officinalis L. Luteolin 

Figure 1. Salvia officinalis L. and Luteolin 

 

The most important active substance of salvia officinalis is the essential oil between %0,5 and %2,5. When 

the compound of essential oils is examined, When the composition of essential oils is examined, it is seen 

that the main substance is thujone except cineole, camphor, borneol, linalool, pinene and bornyl acetate. 

Salvia officinalis, which is widely used, is also used for dyeing silk, wool, carpet, and rug yarns [23-27]. 

Plant-based dyes are ethically important to an eco-friendly product. Plant based dyes can produce special 

aesthetic qualities that add value to textile production as a handicraft and industry. This study is designed to 

examine the effect of the concentration of Sodium Tetraborate Decahydrate on color behavior and fastness in 

the dyeing of silk fabrics with Luteolin dyestuff. It is expected that this research will guide the silk weavers 

doing plant-based dyeing in terms of the desired colors and prove the optimum usage amount of Sodium 

Tetraborate Decahydrate as a mordant with fastness values. 

 

MATERIAL METHOD 

Materials 

In this research, Alanya silk woven with 100% silk fiber in plain weave was purchased from a local store and 

used. Fabric weight is 150 g/m2   scarf density is 32 wire/cm and abb density is 41 wire/cm. Dried form of 

Salvia officinalis was acquired from the region of Antalya. Sodium Tetraborate Decahydrate 

(Na2B4O7·10H2O) was obtained from Galenik Ecza ve Kimyevi Maddeler (Turkiye). Besides, sodium 

carbonate (Na2CO3), natural soap and wetting agent (Denwet PB 100) was used for the sericin removal 

actions. 

 

Method 
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Sericin removal 

Flotte   : 1/50 

Soap   : 1g/L 

Sodium carbonate : 2g/L 

Wetting agent  : 1g/L 

Temperature  : 1000C 

Duration  : 60 min. 

 

 

 

Figure 2: Sericin Removal 

 

Silk fabric was pre-treated at 60' to remove sericin in a bath prepared with 1 g/L Soap, 2 g/L sodium 

carbonate and 1 g/L wetting agent at 980C and 1/50 liquor ratio, rinsed in warm water and dried at room 

temperature (270C) (Figure 2). 

 

Co-mordanting and dyeing 

Preparing extract: 50 g of Salvia officinalis L. was boiled in 800 mL distilled water for 1 hour, then left for 

24 hours and filtered through a cotton bag. The filtered Salvia officinalis L. was reboiled, and the process 

was continued until there was no colorant left and all the obtained extracts were combined to be used in the 

dyeing step. 1000 ml extract were acquired in total. The mL of the extract corresponding to 2 g of the plant 

for 1 g sample was calculated by the ratio-proportional method. Water was added for the rest of the flotte. 

%200 colorant was used according to material weight (Figure 3). 

 

Flotte     : 1/50 

Sodium Tetraborate Decahydrate : %1-%20 

Salvia officinalis L. extract  : %200 

Temperature    : 1000C 

Duration    : 60 min. 
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Figure 3: Mordant process 

(STD: Sodium Tetraborate Decahydrate; SoL.: Salvia officinalis L. extract) 

 

40 mL of Salvia officinalis L. extract for 200% dyeing was drawn into the dyebath for 1 g sample. 10 ml 

water was added for mordant-free dyeing. 20 more of the same dyebaths were prepared for mordant dyeings 

and 20 different concentrations of Sodium Tetraborate Decahydrate between 1% and 20% were added to 

each bath. Dyebaths were completed by adding 10 ml water according to flotte ratio. Breakers placed on the 

stove reached the boiling temperature in 10 minutes. Wet silk fabrics were added to the dye baths that 

reached the boiling temperature and were processed for 60 minutes with constant stirring. The beakers taken 

from the stove were left to cool down at room temperature. The fabrics were kept in the dyebath for 24 hours 

and were rinsed until the rinsing water was completely clear and left to dry at ambient temperature. 

 

Color Measurement 

In the measurements performed with Konica Minolta CM-700d spectrophotometer using a 10° standard 

observer under D65 daylight [28-30], L, a, b and Gloss values were determined for the colors of 100% silk 

samples after dyeing and are shown in Table 2. In addition, L, a, b and Gloss measurements of the samples 

after washing and light fastness, as well as ∆L, ∆a, ∆b, ∆E and Gloss calculations are also given in Table 3 

and Table 5. 

Color differences with values of Δ ∗, Δ ∗, Δ ∗ and Δ𝑏∗ were calculated using the formulas below. 

ΔE*ab = (ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2 )1/2      Formula 1 

ΔL*2 = (L*2-L*1)
2         Formula 2 

Δa*2 = (a*2-a*1)
2         Formula 3 

Δb*2 = (b*2-b*1)
2         Formula 4 

 = fairness – darkness,  = redness – greenness, 𝑏= yellowness – blueness, gloss brightness, Δ  represent 

total color differences. The color difference increases as the ΔE values move away from 0. 

 

Fastness Tests 

The washing fastness of the test samples was carried out in a washing fastness test machine (Gyrowash 

Washer Tester) according to the ISO 105-C06 [31-34] standard, and the evaluation was made according to 
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the ISO A05 [35-37] standard with a reflectance spectrophotometer. ECE phosphate-free standard detergent 

was used in washing fastness tests. Evaluation was made with staining and gray scales.  

Light fastness was applied together with blue wool references in a light fastness test device (Solarbox 

1500E) according to TS 1008 EN ISO 105-B02 standard [38-40] and the total color difference (ΔE*) 

between the untested sample and the test samples was evaluated in the spectrophotometer. 

Wet-Dry friction fastnesses were applied in a friction fastness test device (Test T600SH Manual Friction 

Fastness Device, crockmeter) according to ISO 105-X12 standard [41-43]. Evaluation was made by using 

staining scale. The fabric used as a friction cloth (convenient for TS 717 EN ISO 105-X12) was a standard 

cotton fabric.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The Alanya silk used in the study was made according to the TS 250 EN 1049-2 [44] standard, to determine 

the number of threads in one centimeter of woven fabrics. 

 

Table 1. Density Characteristics of Alanya Silk 

Fiber Knitting Density-Scarf  Density- Warping    Fabric Weight 

Silk  Plain Weave   32 wire/cm  41 wire/cm 150g/m2 
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Table 2. Lab and Gloss Values of Mordanted and Dyed Samples 

 Mordant Concentration Dye Color L a b Gloss 

1 Non-mordanted 
 74,81 2,74 16,46 0,81 

2 %1 Na2B4O7 · 10H2O 
 73,34 2,81 16,82 0,55 

3 %2 Na2B4O7 · 10H2O 
 74,73 2,77 16,75 1,66 

4 %3 Na2B4O7 · 10H2O 
 76,48 1,77 16,18 1,26 

5 %4 Na2B4O7 · 10H2O 
 76,21 2,49 15,91 2,18 

6 %5 Na2B4O7 · 10H2O 
 77,85 2,23 15,87 1,98 

7 %6 Na2B4O7 · 10H2O 
 76,98 2,45 16,29 1,51 

8 %7 Na2B4O7 · 10H2O 
 79,13 2,02 16,13 1,11 

9 %8 Na2B4O7 · 10H2O 
 78,24 2,32 16,72 2 

10 %9 Na2B4O7 · 10H2O 
 81,35 1,6 15,39 1,54 

11 %10 Na2B4O7 · 10H2O 
 81,22 1,42 15,66 1,84 

12 %11 Na2B4O7 · 10H2O 
 80,42 1,86 15,65 2,27 

13 %12 Na2B4O7 · 10H2O 
 81,39 1,53 15,8 1,9 

14 %13 Na2B4O7 · 10H2O 
 81,9 1,46 15,15 2,62 

15 %14 Na2B4O7 · 10H2O 
 81,66 1,52 15,48 2,42 

16 %15 Na2B4O7 · 10H2O 
 82,47 1,22 15,33 1,94 

17 %16 Na2B4O7 · 10H2O 
 82,26 1,4 15,42 1,71 

18 %17 Na2B4O7 · 10H2O 
 82,36 1,42 15,48 1,3 

19 %18 Na2B4O7 · 10H2O 
 83,2 1,06 15,23 1,86 

20 %19 Na2B4O7 · 10H2O 
 83,31 1,16 15,03 1,46 

21 %20 Na2B4O7 · 10H2O 
 83,52 1,08 14,75 1,47 

 

When Table 2 was examined, it was confirmed that the darkest color in terms of L value was obtained from 

dyeing with 1% Sodium Tetraborate Decahydrate concentration. 

It can be said that Luteolin dyestuff binds more in dyeings using 1% and 2% mordant compared to dyeing 

without mordant. 

It is concluded that the color is lighter at 3% and higher concentrations The a and b values also decreased 

significantly as the concentration of Sodium Tetraborate Decahydrate increases. Therefore, it was confirmed 

that the color shifts to green and blue in small proportions that cannot be seen with the naked eye. 
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Figure 4: L Values 

   

Figure 5: a Values 

 

  

 

 

 Figure 6: b Values  
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Table 3. Color Differences After Washing 

 L a b Gloss ∆L ∆a ∆b ∆E 

1 75,4 2,29 15,86 1,36 0,59 0,45 0,6 0,95 

2 75,49 2,56 16,14 1,74 2,15 0,25 0,68 2,27 

3 75,89 2,57 14,48 0,91 1,16 0,2 2,27 2,56 

4 77,48 2,49 15,34 1,38 1 0,72 0,84 1,49 

5 79,01 1,43 14,75 1,21 2,8 1,06 1,16 3,21 

6 78,47 2,26 15,33 1,82 0,62 0,03 0,54 0,82 

7 79,15 2,15 15,43 2,3 2,17 0,3 0,86 2,35 

8 82,1 1,62 14,19 1,55 2,97 0,4 1,94 3,57 

9 79,79 2,16 15,45 1,65 1,55 0,16 1,27 2,01 

10 83,78 1,13 13,35 1,97 2,43 0,47 2,04 3,21 

11 83,31 1,18 13,43 2,04 2,09 0,24 2,23 3,07 

12 82,72 1,59 14 1,15 2,3 0,27 1,65 2,84 

13 82,96 1,36 14,03 2,36 1,57 0,17 1,77 2,37 

14 83,55 1,25 13,47 3,54 1,65 0,21 1,68 2,36 

15 85,22 0,96 12,73 1,96 3,56 0,56 2,75 4,53 

16 84,27 0,95 13,2 2,17 1,8 0,27 2,13 2,80 

17 83,92 1,21 13,48 2,85 1,66 0,19 1,94 2,56 

18 84,85 0,8 13,98 1,64 2,49 0,62 1,5 2,97 

19 85,24 0,84 13,44 1,16 2,04 0,22 1,79 2,72 

20 85,74 0,78 13,12 1,65 2,43 0,38 1,91 3,11 

21 85,07 0,73 13,84 1,27 1,55 0,35 0,91 1,83 

 

When Table 3 is examined, the color change (∆E difference) after washing fastness in Alanya silk samples 

dyed with 20 different concentrations of Sodium Tetraborate Decahydrate and Salvia officinalis L. without 

mordant was generally between 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4. Fading and Staining Values After Washing Fastness 
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 Color STAINING 

 Fading Wool Polyacrylonitrile Poliester Poliamid Cotton Acetate 

1 5 5 5 5 5 5 5 

2 4-5 5 5 5 5 5 5 

3 4-5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 5 

5 4-5 5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 5 

7 4-5 5 5 5 5 5 5 

8 4-5 5 5 5 5 5 5 

9 4-5 5 5 5 5 5 5 

10 4-5 5 5 5 5 5 5 

11 4-5 5 5 5 5 5 5 

12 4-5 5 5 5 5 5 5 

13 4-5 5 5 5 5 5 5 

14 4-5 5 5 5 5 5 5 

15 4 5 5 5 5 5 5 

16 4-5 5 5 5 5 5 5 

17 4-5 5 5 5 5 5 5 

18 4-5 5 5 5 5 5 5 

19 4-5 5 5 5 5 5 5 

20 4-5 5 5 5 5 5 5 

21 5 5 5 5 5 5 5 

 

When Table 4 was examined, it was concluded that Alanya silk samples dyed with 20 different 

concentrations of Sodium Tetraborate Decahydrate and Salvia officinalis L. without mordant did not cause 

any staining on wool, polyacrylonitrile, polyester, polyamide, cotton, and acetate after washing fastness. 

Fading values tested after washing fastness were between 4 and 5, and no significant increase or decrease 

was observed between them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5. Color Differences after Light Fastness 
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 L a b Gloss ∆L ∆a ∆b ∆E 

1 74,93 3,3 17,23 0,81 0,12 0,56 0,77 0,96 

2 73,84 2,75 15,99 0 0,5 0,06 0,83 0,97 

3 75,28 2,79 15,9 0,54 0,55 0,02 0,85 1,01 

4 76,13 1,98 15,01 0,35 0,35 0,21 1,17 1,24 

5 77,05 2,92 16,78 0,61 0,84 0,43 0,87 1,28 

6 77,85 2,51 15,16 1,24 0 0,28 0,71 0,76 

7 78,25 2,61 16,26 0 1,27 0,16 0,03 1,28 

8 81,77 2,17 15,44 0,98 2,64 0,15 0,69 2,73 

9 78,12 2,45 15,26 1,01 0,12 0,13 1,46 1,47 

10 81,67 2,02 14,3 1,27 0,32 0,42 1,09 1,21 

11 81,31 1,85 13,86 0,97 0,09 0,43 1,8 1,85 

12 80,48 2,34 14,91 0,47 0,06 0,48 0,74 0,88 

13 81,41 2,01 14,65 0,57 0,02 0,48 1,15 1,25 

14 81,78 2,02 13,9 1,08 0,12 0,56 1,25 1,37 

15 83,73 1,89 15,69 1,29 2,07 0,37 0,21 2,11 

16 83,54 1,74 14,54 1,77 1,07 0,52 0,79 1,43 

17 83,37 1,87 14,98 1,55 1,11 0,47 0,44 1,28 

18 84,51 1,76 15,09 1,96 2,15 0,34 0,39 2,21 

19 86,52 1,14 13,84 2,51 3,32 0,08 1,39 3,60 

20 83,63 1,89 15,29 2,87 0,32 0,73 0,26 0,84 

21 85,19 1,63 14,55 2,99 1,67 0,55 0,2 1,77 

 

When the ∆E values obtained after the color fastness across the light of the dyed samples were examined, it 

was concluded that these differences ranged between 1-2, and therefore;  

they had a good light fastness value (Table 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6. Color Fastness to Light and Friction 
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 Light  Dry friction Wet friction 

1 5 4-5 4-5 

2 5 4-5 4-5 

3 5 4-5 4-5 

4 5 4-5 4-5 

5 5 4-5 4-5 

6 5 4-5 4-5 

7 5 4-5 4-5 

8 4-5 4-5 4-5 

9 5 4-5 4-5 

10 5 4-5 4-5 

11 5 4-5 4-5 

12 5 4-5 4-5 

13 5 4-5 4-5 

14 5 4-5 4-5 

15 4-5 4-5 4-5 

16 5 4-5 4-5 

17 5 4-5 4-5 

18 4-5 4-5 4-5 

19 4-5 4-5 4-5 

20 5 4-5 4-5 

21 5 4-5 4-5 

 

When examining 6th table, it was concluded that there is not any difference between their wet and dry 

friction fastnesses. Wet and dry friction fastnesses are on a good level in each mordant concentration. There 

is also no meaningful difference between concentrations in terms of light fastnesses. All dyeing processes 

have very good and good light fastness.  

 

CONCLUSION 

According to the staining results after washing fastness, it was determined that different concentrations of 

Sodium Tetraborate Decahydrate mordant did not have any effect on staining. According to the color change 

(fading) results after washing fastness, a fading value of 4 and above was determined at all concentrations. In 

terms of dry and wet friction fastnesses, it was determined that the fastness values of the samples mordanted 

with Sodium Tetraborate Decahydrate were quite decent. According to the light fastness test results, it has 

been determined that all concentrations have light fastness in acceptable ranges. The most obvious and 

significant change in the dyeing processes performed by using Sodium Tetraborate Decahydrate mordant 

was in the Lab values, and it was determined that the color became lighter as the Sodium Tetraborate 

Decahydrate mordant increased. According to the lab values, it was determined that the colors of the dyeings 

made with 1% and 2% Sodium Tetraborate Decahydrate concentration were darker than the dyeings made 

without mordant and with a concentration of 3% or more. 

The dyeing scale can be increased, especially at different concentrations of Sodium Tetraborate Decahydrate 

up to 5%. For instance: %0,5 - %1 - %1,5 - %2 - %2,5 - %3 - %3,5 - %4 - %4,5 - %5. Sodium Tetraborate 

Decahydrate effect can be observed in different natural dyestuff sources. Trials can be done by increasing 

experimental recipes at different temperatures and duration. The effect of Sodium Tetraborate Decahydrate 

on the physical features of the fabric can be tested on mordanted and dyed samples.  
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Abstract 

Hydrocolloids are one of the most widely used additives in the food manufacturing process. They have a 

broad variety of uses in the food industry, including as thickening agents, gelling agents, emulsifying agents, 

stabilizers, fat replacers, and in the formation of edible films and the encapsulation of flavors. The most 

common hydrocolloids are gellan, xanthan, carrageenan, guar, locust bean gum, alginates, carboxy methyl 

cellulose, gelatin, pectin, and starches. Considerable research is needed to increase the productivity of 

current hydrocolloid sources and to assess various agro-industrial wastes as a source of hydrocolloids. 

Recently, there has been a rise in research on this topic, as well as several hydrocolloids being manufactured 

from agricultural by-products. Challenges, innovations, and alternative approaches in production, 

environmental problems, and economic trends related to commercially significant natural hydrocolloids are 

discussed. The raw material availability, production capability, and demand from consumers all have a role 

in the changes and fluctuations of food hydrocolloid prices. The primary factor in total manufacturing costs 

is the price of raw materials. Recycling agricultural by-products is a smart method for reducing expenses in 

this area. Raw materials utilized to make hydrocolloids are even more varied. For each hydrocolloid, 

different source materials yield different versions. Production optimization and achieving a predictable final 

product are both complicated by this broad range of variables. Thus, further research is needed to fully 

comprehend the advantages and disadvantages of natural hydrocolloids produced from wastes. 

Keywords: Food hydrocolloids, agricultural wastes, by-products 
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Özet 

Jelatin, gıda ve içecek baĢta olmak üzere farmasötik/ilaç, nutrasötik ve kozmatik endüstirisinde yaygın 

Ģekilde kullanılan bir hidrokolloddir. Sığır ve domuz derisi gibi memeli hayvan yan ürünlerinin yanı sıra 

kanatlı ve deniz ürünleri atıklarından da elde edilmektedir. Gıda endüstrisinde jelatin; Ģekerlemelerin 

çiğneme ve dokusal özelliklerinin geliĢtirilmesi, köpük stabilizasyonu, sürülebilir kremsi yapı eldesi, süt 

ürünlerinin stabilizasyonu ve tekstürel özelliklerinin geliĢtirilmesi, fırınlanmıĢ ürünlerde emülsifikasyon, et 

ürünlerinde ise su bağlamayı geliĢtirerek jelleĢme ve stabilizasyon sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Sosyo-kültürel-dini veya sağlıkla ilgili endiĢeler araĢtırmacıları jelatin üretimi için alternatif kaynaklar 

bulmaya itmektedir. Kirliliğe sebep olan balıkçılık endüstrisi atıkları önemli bir jelatin kaynağı olma 

potansiyeline sahiptir. Balık jelatininin gıda bileĢeni olarak kullanımını sınırlandıran bir takım duyusal ve 

teknolojik özellikleri mevcuttur. Bu yüzden yüksek jelleĢme ve bloom gerektirmeyen, dondurulmuĢ veya 

soğutulmuĢ ürünlerde sineresis oluĢumunun önlenmesinde, tat ve renk bileĢenlerinin enkapsülasyonunda, 

düĢük yağlı sürülebilir ürünlerin geliĢtirilmesinde, kremalı çorbalar, soslar, tatlandırıcılar, et ezmeleri gibi 

emülsüfiye ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Ayrıca balık jelatini, oksijen ve UV ıĢınlarına karĢı üstün 

bariyer özellikleri sayesinde yenilebilir film, hidrojel ve mikrokapsül üretiminde de kullanılabilecek katma 

değeri yüksek bir ürün olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Balık jelatini, endüstriyel yan ürünler, atıkların değerlendirilmesi. 

 

Abstract 

Gelatin is a hydrocolloid widely used in the pharmaceutical, nutraceutical, and cosmetic industries, 

especially in food and beverages. It is derived from the by-products of mammals, such as the skin of bovine 

and pork, as well as poultry and seafood waste. In the food industry, gelatin is used to improve the chewing 

and textural properties of confectionery; foam stabilization; spreadable creamy structure; stabilization and 

textural properties of dairy products; emulsification in baked products; and gelling and stabilization by 

improving water binding in meat products. Researchers seek alternative sources of gelatin production due to 

socio-cultural, religious, or health-related concerns. Pollution-causing fishing industry waste has the 

potential to become a major source of gelatin. Some sensory and technological properties of fish gelatin limit 

its use in food. Therefore, it can be used in the prevention of the formation of syneresis in frozen or 

refrigerated products that do not require high gelling and bloom, in the encapsulation of taste and color 

components, in the development of low-fat spreadable products, and in the production of emulsified products 

such as cream soups, sauces, sweeteners, and meat pastes. In addition, fish gelatin is a product with high 

added value that can be used in the production of edible films, hydrogels, and microcapsules thanks to its 

superior barrier properties against oxygen and UV rays. 

Keywords: Fish gelatin, industrial by-products, evaluation of waste 
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ÖZET 

 

Optimum derim zamanında derilen ‗Hicaznar‘ nar meyvelerinden tanelenerek ayrılan nar tanelerine 

hekzanal buhar uygulaması yapılmıĢtır. Bu amaçla, fumigasyon alanlarına alınan nar meyve 

tanelerine %0 (kontrol), %0,01 (Hekzanal-I) ile %0,02 (Hekzanal-II) hekzanal buhar uygulaması 

yapılmıĢtır. Uygulama sonrası nar meyve örnekleri polipropilen kaplarda 200 gram olacak Ģeklinde 

ambalajlanmıĢtır. Uygulama yapılan ve paketlenen nar taneleri 6 °C de sıcaklıkta ve %90±5 oransal 

nem koĢullarında 12 gün süreyle muhafaza edilmiĢtir. Muhafaza periyodu süresince üçer gün 

aralıklarla nar meyve suyunda biyokimyasal analizler yapılmıĢtır. Muhafazanın baĢlangıcından 

itibaren 3 gün aralıklarla yapılan kalite değiĢimlerini belirlemek için hekzanal buhar uygulaması 

yapılan tanelenmiĢ ‗Hicaznar‘ nar meyve suyu örneklerinde suda çözünür kuru madde (SÇKM), 

pH, titre edilebilir asitlik (TEA), toplam fenolik madde, antosiyanin, antioksidan aktivite ve toplam 

flavonid madde miktarı belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma ile, depolama ve pazarlama süresince meydana 

gelen biyokimyasal değiĢimlere hekzanal buhar uygulama dozlarının meyve kalitesini etkileyen 

bazı biyokimyasal maddelerin korunmasında bir miktar etkili olduğu belirlenmiĢtir.  

 

 

Anahtar Kelimeler:‗Hicaznar‘, nar, hekzanal, muhafaza, kalite 
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ABSTRACT 

 

Hexanal steam was applied to the fruit arils separated by granulating from the 'Hicaznar' pomegranate fruits, 

which were harvested at the optimum harvesting time. For this purpose, 0% (control), 0.01% (Hexanal-I) and 

0.02% (Hexanal-II) hexanal steam were applied to pomegranate fruit arils in fumigation area. After the 

fumigation, the pomegranate fruit aril samples were packed in polypropylene box about 200 grams. 

'Hicaznar' pomegranate arils were stored at 6 °C and 90±5% relative humidity for 12 days. During the 

storage period, the following biochemical analyzes were performed on fruit arils at intervals of three days. 

Total soluble solids (TSS) content (%), pH, titratable acidity (TEA), total phenolic acid, anthocyanin, 

antioxidant activity and total flavonid content were measured in granulated 'Hicaznar' pomegranate fruit aril 

juice samples treated with hexanal. The quality changes of arils sample were determined at 3-day intervals 

during 12 days storage. In this study, effects of hexanal steam applications of 'Hicaznar' pomegranate fruit 

aril biochemical changes were determined during 12 days storage period and results showed that hexanal 

steam applications were little effected fruit biochemical quality.  

 

Keywords: ‗Hicaznar‘, pomegranate, hexanal, storage, quality 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Pomegranate fruit has  high amount of polyphenol, flavonoids number of nutraceuticals like 

anthocyanins which prevent risk of cancer and cardiovascular diseases however there are many 

factors decrease in nutritional value after harvest (Mphahlele et al., 2016; Sharma et al., 2010). The 

production of ready-to-eat fruits is a challenging process as the cells are damaged when the fruit is 

cut, and rapid deterioration occurs due to the removal of the fruit's natural protective membranes. 

When fruit is cut, chopped, or injured, the tissue breaks down and the respiration rate of the cells 

increases. This causes rapid breakdown of components such as sugar, oil and organic acids in the 

fruit content, increase ethylene formation, accelerates ripening, and then spoils.  In addition, the 

shelf life of ready-to-eat fruits is limited by changes in textural properties as a result of physical 

damage, enzymatic browning, water loss, microbial spoilage, and formation of undesirable taste and 

odor substances (Olivas and Barbosa-Cánovas, 2007). Due to microbial contemination minimally 

processed pomegranate is more sensitive to reduce postharvest losses, preserve pomegranate arils 

quality and extent shelf life. There are many methods are use as heat treatment, cold storage, 

packaging materials, irradiation and coating application (Nazoori et al., 2023). There many research 

oparative during pre and postharvest (Silu´e et al., 2022).  

Hexanal is a aldehyde and inhibiting phospholipase D which cause membrane degradation and it is 

a safe ingredient for FDA. Due to the lack of a study on the effect of postharvest hexanal steam 

application on the quality of fresh-cut pomegranate fruit arils biochemical composition during shelf 

life. The effect of hexanal vapour treatment on ‗Hicaznar‘ pomegranate arils biochemical 

composition was evaluated during the shelf life. 
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MATERIAL AND METHOD  

'Hicaznar' pomegranate fruits were harvested at full matured stage from a 6-year-old pomegranate 

tree in the Hasanbeyli region of Osmaniye. The good shape and medium-sized (350-400 g) 

pomegranate fruits that were selected reached to the laboratory on the same day. 

 

Hexanal Application 

Arils of 'Hicaznar' pomegranate fruits were granulated from whole fruits manually then dissected 

arils 'Hicaznar' pomegranate fruits were divided into three groups subjected to hexanal vapour 

application at three different doses as 0% (Control), 0.01% hexanal (Hexanal-I) and 0.02% hexanal 

(Hexanal-II).) Control group arils were not treated with any hexanal treatment and rest of group were 

taken to the fumigation area for treatment with hexanal 0.01% and 0.02% doses. Control and 

hexanal treated group fruit arils were packed in polypropylene box as 200 g. 
 

Determination of Chemical Quality Changes of Fruits During Storage 

 

Total Soluble Solids Content  

After the juice of the extracted 'Hicaznar' pomegranate arils were squeezed, then filtered to remove 

juice. The juice was measured using a digital refractometer (Krüss, Hamburg, Germany) to 

determine the amount of total soluble solids content (SSC). 
 

pH Value and Titratable Acidity (TA)  

The pH  value of the 'Hicaznar' pomegranate aril juice were determined with a digital pH meter (Thermo 

Scientific Orion 2 Star CG 710). The amount of titratable acidity (TA) was expressed as percentage of citric 

acid. TA was titrated with 0.1 N NaOH to pH 8.1. 

 

Total Phenolic Content 

Total phenolic content was measured according to used Folin-Ciocalteu method for total phenolic 

content analysis of 'Hicaznar' pomegranate juice (Singleton and Rossi, 1965). According method, 

0.2 mL of the centrifuged and clarified sample was taken and 0.25 mL of Folin Reagent solution 

was added, and 2.5 mL of distilled water was added and vortexed. After waiting for 3 minutes, 0.5 

mL of 35% Na2CO3 (sodium carbonate) was added and the volume was completed to 5 mL with 

distilled water. After the mixture was vortexed and kept at room temperature for 2 hours in the dark, 

absorbance measurements were made against the blank in a spectrophotometer (Shimadzu UV-1800 

Kyoto, Japan) at a wavelength of 725 nm. Pure water was used as a blind. The total amount of 

phenolic substances in the fruits was calculated with the help of the standard curve created by using 

certain amounts of 'gallic acid equivalent. 
 

Antioxidant Activity by DPPH  

Antioxidant activity of 'Hicaznar' pomegranate fruit juice was measured based on their ability to capture the 

hydrogen bonding ability (DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl hydrazil)) radical. In this study, the DPPH method 

developed by Moon and Terao (1998) was used. According to this method, 0.1 ml was taken from the 

clarified samples by centrifugation, and 3.9 ml of DPPH-methanol solution (0.006 g/250 ml methanol) was 

added to it, then mixed in a vortex and kept in the dark at room temperature for 1 hour until the reaction 

stabilized. The absorbance of the color formed as a result of the reaction was measured against pure 

methanol at 515 nm wavelength of the spectrophotometer (Shimadzu UV-1800 Kyoto, Japan). 
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Determination of Total Monomeric Anthocyanin  

Total anthocyanin analysis of 'Hicaznar' pomegranate juice was performed according to Wrolstad's pH 

differential method (Wrosltad, 1976; Cemeroğlu, 1977). For this purpose, the buffer solutions were adjusted 

to pH 1.0 and 4.5 while performing the analysis. First, centrifuged pomegranate juice samples were divided 

into two groups, and then 1.9 mL of buffer solution with pH 1.0 was added to the first group and 1.9 mL of 

buffer solution to pH 4.5 was added to the other group. All test tubes were read at both 510 nm and 700 nm. 

Results are given in mg/L in cyanidin-3-glycoside. 

 

Determination of Total Flavonoid  

To determine the total flavonoid content of 'Hicaznar' pomegranate juice, 0.3 mL centrifuged pomegranate 

juice samples were taken into test tubes. First, it was mixed with 4.7 mL of 80% (v/v) methanol solution, 

then 0.3 mL of 5% NaNO2 solution was added. After 6 minutes, 10% AlCl3 solution was added and allowed 

to stand for 10 minutes. Then, after adding 4 mL of 1 M NaOH solution, the absorbance of the mixture was 

read at 510 nm in the spectrophotometer (Shimadzu, UV 1800, Japan). A 60% methanol solution (v/v) was 

used as a witness (Meda et al. 2005). 

 

 

 

Statistical Analysis 

Chemical analyzes of 'Hicaznar' pomegranate fruits were carried out in 3 parallels using three boxes of fruit 

with 200 g fruit in each parallel. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the data and 

Duncan's test (P<0.05) was used to compare means. Statistical evaluations were made using the IBM SPSS 

Statistics 18 (IBM, NY, USA) package program. 

 

 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
'Hicaznar' pomegranate fruit arils, which were treated with 0% (control), 0.01% hexanal (Hexanal-I), 0.02% 

hexanal (Hexanal-II) after hexanal fumigation, 'Hicaznar' pomegranate fruit arils were stored in 

polypropylene box at 6 °C for 12 days and samples were measured for 3 days intervals during 12 day storage 

for chemical analyzes. 

 

Total Soluble Solids Content  

Control group 'Hicaznar' pomegranate fruits SSC was 14.49% and amount of SSC hexanal treated 

samples were 12.39 and 12.49% respectively (Table 1.) at begining of storage. While the SSC of the 

control group was approximately 14.89%, hexanal treated samples SSC were varied between 14.34-

14.74% at the end of the storage period. There was significantly difference between treatments 

when compared SSC among treatments. 

 
Table 1. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils total soluble solids content 

(SSC) during storage period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 14,49±0,05Ab 12,49±0,05Be 12,39±0,05Be 

3. Day 14,39±0,05Ab 12,47±0Cd 13,59±0,05Bd 

6. Day 14,99±0,05Ab 14,64±0Ba 14,99±0,05Aa 

9. Day 14,04±0Cb 14,14±0Bc 14,39±0,05Ac 

12. Day  14,89±0,05Aa 14,34±0Cb 14,74±0Bb 
Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not statistically 

different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 0.05).  
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pH Value 

The pH value changes of 'Hicaznar' arils were measured during storage and results were given in Table 2. 

'Hicaznar' pomegranate fruit juice pH value was decreased in all samples at the end of the storage period. 

While the initial pH value of the control group was 4.04, then decreased to 3.81 at the end of storage (Table 

2). As a result of the applications, the pH value of the ‗Hicaznar‘ pomegranate arils of the hexanal 

applications were determined as 4.05 and 3.97, respectively. There was significantly difference between 

treatments when compared pH vaue among treatments. 

 

 

 

Table 2. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils pH value during storage period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 4,04±0,01Aa 4,08±0,02Aab 3,98±0Bbc 

3. Day 4,20±0,1Aab 4,1±0,01Aa 4,0±0Ab 

6. Day 4±0,01Bb 4,06±0,01Ab 4,03±0,05ABa 

9. Day 3,93±0,01Ab 4,06±0Ab 4,0±0,01Bb 

12. Day  3,81±0,02Cc 4,05±0Ab 3,97±0Bc 
Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not statistically 

different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 0.05). 

 

 

Titratable Acidity (TA)  

'Hicaznar' pomegranate fruit juice TA value was given in Table 3. The sugar and acid ratio in fruits greatly 

affect the sensory quality. The main acid in 'Hicaznar' pomegranate fruit is citric acid. Initially the acid 

content of the control group was 0.25%, the hexanal-I application was 0.20%, and the hexanal-II group was 

0.21%. It was 0.29%, 0.23%, and 0.24%, at the end of the storage period respectively. TA value was increase 

in all applications at the end of the shelf life.  

 

Table 3. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils TA value during storage period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 0,25±0,01Aab 0,20±0,02Aab 0,21±0Ab 

3. Day 0,25±0,01Aab 0,18±0Cb 0,22±0Bab 

6. Day 0,21±0,01Ab 0,22±0,01Aab 0,24±0,01Aa 

9. Day 0,23±0,01Aab 0,25±0,02Aa 0,23±0,01Aa 

12. Day  0,29±0,02Aa 0,23±0,01Aab 0,24±0Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05).  

Total Phenolic Content 

Amount of polyphenolic compounds of fresh produce is very important because of polyphenolic 

compounds protective of  humans mutagenesis and carcinogenesis consuming up to 1 g daily is 

from a diet rich in fresh produce (Sun et al., 2011).'Hicaznar' pomegranate fruit total phenolic 

content (TPC) was 345.06 mg/L in the control samples, 548.15 mg/L in the hexanal-I and 450.62 

mg/L in the hexanal-II at initial time of storage (Table 4). At the end of the storage period, it was 

observed that the control sample TPC increased to 488.89 mg/L, TPC was 501.85 mg/L in hexanal-

I, and 435.8 mg/L in hexanal-II.  Kelebek and CanbaĢ (2010) reported the total amount of phenol 

compounds found in 'Hicaznar' pomegranate juices as 167.33 mg/100 ml.  
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Table 4. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils phenolic content during storage 

period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 345,06±66,30Aa 548,15±78,73Aa 450,62±81,02Aa 

3. Day 490,12±35,57Aa 490,74±35,28Aa 354,32±46,75Ab 

6. Day 369,75±42,46Aa 364,20±46,67Aa 364,20±46,66Aa 

9. Day 445,68±44,17Aa 625,31±52,49Aa 430,86±94,50Aa 

12. Day  488,89±71,30Aa 501,85±47,35Aa 435,80±20,43Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05). 

 

Antioxidant Activity  

Amount of antioxidant activity of 'Hicaznar' pomegranate fruit was measured and results were given 

in Table 5. Antioxidant capacity is the ability of redox molecules both in foods and biological 

systems to scavenge free radicals (Zhang, et al., 2018). Initially, the antioxidant activity of 

'Hicaznar' pomegranate juice was determined in the range of 28-22%. It was observed that 

antioxidant activity increased both in the control group and in the hexanal fumigated groups at the 

end of the 12-day storage period.  

 

 

 

 

 
Table 5. The effect of hexanal applications on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils the amount of antioxidant 

activity during storage period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 28,07±42,46Aa 25,67±0,58Bc 22,65±0,3Cd 

3. Day 28,74±6,16Ab 34,44±2,54Aa 34,44±4,38Ab 

6. Day 23,84±0,39Ab 29,38±0,61Ab 30,45±2,54Aa 

9. Day 32,26±2,9Ab 36,15±1,3Aa 29,98±2,04Ac 

12. Day  43,58±3,1Aa 34,88±0,77Ba 43,25±2,23Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05). 

 

Anthocyanin Content 

The changes in the amount of anthocyanin content was measured and the results were given in 

Table 6. The control group was 113.3 mg/100 mL at the beginning, it decreased to 87.9 mg/100 mL 

at the end of 12 days and decreased by 22% (Table 6.). It was determined that the amount of 

anthocyanins increased in the samples treated with hexanal-I compared initial time but it was lower 

concentration compared other treatments during the storage period. The amount of anthocyanin 

substance in the control and hexanal-II samples decreased at the end of storage.  
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Table 6. The effect of hexanal applications on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils the amount of anthocyanin 

during storage period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 113,3±11,85Aa 49,86±4,35Bb 95,36±14,83Aa 

3. Day 97,02±5,82Aab 60,79±14,79Bb 51,62±2,87Bb 

6. Day 100,18±3,1Aab 67,40±5,19Bab 69,21±5,54Bb 

9. Day 85,1±2,31Ab 84,74±5,74Aa 67,40±2,83Bb 

12. Day  87,90±4,24Ab 55,93±0,94Bb 56,43±2,53Bb 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05). 

 

Total Flavonoid Content 

The total amount of flavonoid content were measured results were given in Table 7. Although the 

amount of flavonoids (RE, μg/mg) in 'Hicaznar' pomegranate fruit arils varies during the 12-day 

storage period; The highest value at the end of the storage period was determined in hexanal-I with 

516.11 μg/mg (Table 7.). It was observed that the total amount of flavonoid substances increased in 

all treatments of  'Hicaznar' pomegranate fruit juice at the end of the storage period. Flavonoid 

compounds a large part of phenolic compounds and this group includes important substances such 

as flavonols, flavanols, anthocyanins, coumarins, tannins and lignin. Flavonoids which are good 

natural antioxidants that very important scavenging ability directly to anti-oxidative action (Sun et 

al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 7. The effect of hexanal applications on on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils total flavonoid content 

during storage period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 431,11±32,72Aa 469,44±26,91ABa 467,78±25,84Aa 

3. Day 425,56±56,83Aa 405±11,18Aba 313,33±1,92Bb 

6. Day 428,33±46,64Aa 439,44±52,64Aa 478,33±21,24Aa 

9. Day 528,33±23,38Aa 525,56±45,92Aa 513,33±20,06Aa 

12. Day  462,22±30,67Aa 516,11±51,8Ba 471,11±25,54Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05). 
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CONCLUSION 

The 'Hicaznar' pomegranate fruit were granulated immediately after harvest and after 0% 0.01% 

hexanal and 0.02% hexanal steam treatment, 'Hicaznar' pomegranate fruit arils were packed and 

stored at 6 °C with 90±5% relative humidity during 12 days the storage period. The effects of 

0.01% and 0.02% hexanal application on the quality of 'Hicaznar' fruit arils were investigated. SSC, 

pH, TA, total phenolic content, antioxidant activity, anthocyanin and flavonoid content were 

determined at 3-day intervals from the beginning of storage. 'Hicaznar' pomegranate fruit samples 

remained marketable in total phenolic content, antioxidant activity, flavonoid content until 12 days 

of storage but higher total phenolic content, flavonoid content were measured in the hexanal-I 

application.  
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ÖZET 

Tanelenen ‗Hicaznar‘ nar meyvelerine üç farklı dozda (%0, %0,01 ve %0,02) hekzanal buhar 

uygulaması yapılmıĢtır. Hekzanal buhar uygulamasına tabii tutulan nar meyve taneleri 6 °C de 

sıcaklıkta ve %90±5 oransal nem koĢullarında 12 gün süreyle depolanmıĢtır. Muhafaza periyodu 

süresince hekzanal buhar uygulamasının nar meyve tanelerinin fiziksel ve mikrobiyolojik kalitesine 

olan etkisi belirlenmiĢtir. Hekzanal buhar uygulaması yapılan tanelenmiĢ ‗Hicaznar‘ nar meyve 

örneklerinde ağırlık kaybı, tane sertliği, tane rengi (L,a,b), elektriksel iletkenlik, üĢüme zararı ve 

toplam maya-küf miktarı belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle 

hekzanal-I (%0,01) uygulamasının meyvelerde, renk (L,a,b) değiĢimi, mikrobiyal yük, üĢüme zararı 

gibi kalite özelliklerini muhafaza süresince daha iyi koruduğu saptanmıĢtır. Meyvede mikrobiyal 

bozulmaları önemli derecede etkileyen toplam maya-küf miktarı hekzanal-I uygulaması yapılan 

meyvelerde diğer uygulamalara göre daha düĢük miktarda olduğu belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma ile, 

depolama ve pazarlama süresince meydana gelen fungal bozulmalardan kaynaklanan ürün ve kalite 

kayıplarının minimum düzeye indirilmesi, derim sonrası yapılan hekzanal buhar uygulamalar ile 

meyve kalitesini etkileyen ve pazarlamayı engelleyen kalite ve mikrobiyal yük miktarının sınırlı 

kalmasına olumlu katkısı olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler:‗Hicaznar‘, nar, buhar, hekzanal, mikrobiyal yük 

 

ABSTRACT 

Hexanal vapour was applied to fresh-cut 'Hicaznar' pomegranate arils at three different doses (0%, 0.01% 

and 0.02%). 'Hicaznar' pomegranate arils subjected to hexanal steam treatment were stored at 6 °C and 
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90±5% relative humidity conditions for 12 days. Physical and microbiological quality analyzes were carried 

out on pomegranate fruit arils during the storage period. 'Hicaznar' pomegranate fruit weight loss, aril 

firmness, aril color (L,a,b), electrical conductivity, chilling injury and microbiological load were measured in 

every 3 day during 12 days of storage. When the results were evaluated, it was determined that especially 

hexanal-I (0.01%) application preserved the quality properties such as color (L, a, b) changes, microbial 

load, chilling injury of fruit arils during storage. It was determined that the total amount of yeast-mould, 

which significantly affects the microbial spoilage in the fruit, was lower in the hexanal-I treated fruits than 

the others. With this study, it has been determined that minimizing product and quality losses caused by 

fungal spoilage during storage, and hexanal steam applications after harvest have a positive contribution to 

preserved quality and limited microbial load that affect fruit quality and marketing. 

Keywords: ‗Hicaznar‘, pomegranate, vapour, hexanal, microbial load 

 

INTRODUCTION 

The pomegranate plant is known as the region between the Middle East, Anatolia, the Caucasus and 

the Persian Gulf, known as the Mediterranean climate, and also is an important fruit grown in 

temperate tropical and subtropical climates (Dilmen et al., 2022). The pomegranate production of 

Turkiye is 647.676 tons (TUĠK,2021). Although Turkey is one of important pomegranate producer 

that mostly produced in the Mediterranean region of Turkey (Oz ve Ulukanlı, 2014). Because of the 

enriched bioactive phytochemicals of the fruit and health benefits production and consumption of 

pomegranate has increased (Caleb  et al., 2013). Nowadays, the change in consumer behavier and 

living style have increased the demand for easy to consume, high quality, fresh, low calorie and 

nutritional value foods. The minimally processed fruit and vegetable sector has emerged to meet 

this demand. Minimally processed fruits and vegetables are defined as fruits and vegetables that 

differ physically from their original state (with processes such as sorting, washing, chopping, 

slicing) but that can remain fresh and "unprocessed". In this context, ―fresh-cut‖ or ―ready-to-eat‖ 

fruits are offered to the consumer as fruits that allow direct and rapid consumption without the need 

for pre-consumption preparation. Minimally processed pomegranate is generally more perishable 

due to microbial contamination, so methods must be found to keep the quality of pomegranate seeds 

at a satisfactory level in order to respond to customer demands (Nazoori ve ark., 2023). The shelf 

life of pomegranate fruits is only about 10-15 days at room temperature and ranges from 2 months 

to 6 months in cold storage under controlled temperature and conditions (6 ± 0.5 ◦C and 90± 5% 

relative humidity) (Candır et al., 2018). Applications used to increase the shelf life of pomegranate 

arils are to ensure the appropriate storage temperature, the use of appropriate packaging materials, 

gamma irradiation and pomegranate aril coating application (Nazoori ve ark., 2023). Fresh-cut 

products play an important role in consumer behavier, and this influences future decisions to 

purchase the product. Also, identification of the characteristic aroma during the storage life of the 

packaged fresh-cut product can serve as an indicator of product shelf life (Caleb  et al., 2013). 

Fresh-cut pomegranate fruit arils are highly perishable fort this reason maintain postharvest guality 
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retard of cell wall and membrane structures the dismemberment to extent shelf life by using 

hexanal, a natural plant volatile C6 which is an inhibitor of PLD (Cheema et al., 2018). Since there 

have been no study of configure effect of hexanal steam on the post-harvest fresh-cut pomegranate 

fruits quality. The objective of the present study was to, evaluated the quality of the hexanal steam 

treatment on the physical and microbial quality of the pomegranate fruit arils. 

 

MATERIAL AND METHOD 

'Hicaznar' pomegranate fruits were harvested at full maturity from a 6-year-old pomegranate tree in 

the Osmaniye Hasanbeyli region. The about 350-400 g pomegranate fruits were transfered directly 

to laboratory of Osmaniye Korkut Ata University Food Engineering Department. 

 

Hexanal Fumigation  

The fruits of the 'Hicaznar' pomegranate variety were picked at the optimum harvest time and 

brought to laboratory on the same day. Whole 'Hicaznar' pomegranate fruit arils separated by 

granulating from the 'Hicaznar' pomegranate fruits. Pomegranate fruits were divided into three 

groups for hexanal steam application at three different doses (0%, 0.01% and 0.02%) as 0% 

(Control), 0.01% hexanal (Hexanal-I) and 0.02% hexanal (Hexanal-II) application. Treated fruits 

arils were packed in polypropylene containers as 200 g.  

 

Determination of Quality  

Weight Loss and Fruit Aril Firmness 

Weight loss was determined as (%) by taking measurements of initial time and last wight of arils 

every three-day and expressed as a percentage.  

The texture of 'Hicaznar' pomegranate aril samples were measured using a CT3 model (Brookfield 

Engineering Labs Inc., Middleboro, MA, USA) texture machine. The texture method used by 

Ayhan and EĢtürk (2009) was modified. Test type; compression, test distance; 3.00 mm, trigger 

load; 0.15 N and test speed; It was set at 2.00 mm/s and TA25 (TA General Probe KIT- Brookfield 

Engineering Labs Inc.) was used as the test probe.  

 

Color Measurement 

Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta, Tokyo, Japan) brand colorimeter was used to determine 

the color of 'Hicaznar' pomegranate fruit arils. The color measurement of the granulated fruits with 

the color measurements of the whole fruit was repeated for each ‗Hicaznar‘ pomegranate arils 
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sample in three different regions. These measurements also show L* (brightness), a* (+red-green), 

b* (+yellow-blue) values (Cárcel, et al. ,2010). 

Electrical Conductivity  

'Hicaznar' pomegranate fruit aril samples were placed in test tubes in two parallels from the 

extracted samples during the storage period, and then 100 mL of distilled water was added to it. 

This experimental study was carried out in two stages. After incubation for 1 hour, conductivity 

values were measured with electrical conductivity meter (Thermo Scientific Orion). In the second 

stage, measurements were made again when the temperature of the samples, which were first frozen 

in the freezer and then thawed, reached room temperature (20 ⁰C) (Kasim and Kasim, 2014). Ion 

leakage was determined by proportioning the initial electrical conductivity values of the measured 

samples and the final electrical conductivity value (%). 

 

Microbiological Load 

During the storage period of 'Hicaznar' pomegranate fruit arils, the total number of yeasts and molds 

in the samples was determined according to the procedure modified from Zhang et al. (2016). The 

media used in the sowings made by the smear method used PDA (patato dextrose agar for 

microbiology, Merck-Millipore). After the samples were diluted six times as 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 

10
-5

, 10
-6 

two parallel preparations were made from the diluted samples. The prepared media were 

inoculated from 0.1 ml diluted samples. After 5 days of incubation at room temperature, the 

colonies formed in the petri dishes were counted. 

 

Chilling Injury 

100 arils were taken from 'Hicaznar' pomegranate fruit samples. Arils were divided into two as 

healthy and injured, and chilling injury were determined as % (Selçuk and Erkan, 2016). 

 

Statistical Analysis 

Quality analyzes of 'Hicaznar' pomegranate fruits were carried out in 3 parallels using three boxes 

of fruit with 200 g fruit in each parallel. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to 

analyze the data and Duncan's test (P<0.05) was used to compare means. Statistical evaluations 

were made using the IBM SPSS Statistics 18 (IBM, NY, USA) package program. 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

'Hicaznar' pomegranate fruit arils, which were treated with 0% (Control), 0.01% (Hexanal-I) and 

0.02% (Hexanal-II ) hexanal fumigation, then treated samples were packed in polypropylene 
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containers stored at 6 °C for 12 days. The results obtained by physical and microbiological analyzes 

performed at 3 days intervals were during 12 days storage. 

 

Weight Loss 

'Hicaznar' pomegranate arils the weight loss changes were measured during the storage period result 

were given in Table 1. 'Hicaznar' pomegranate arils the weight loss was about 1.2% in the control 

and 0.77% in the hexanal-I, 1.09% in the hexanal-II (Table 1). As a result of the applications, it was 

determined that the most weight loss was determined in the control group with 1.21%. As a result of 

the statistical analysis, showed that there was statistically differences between treatments at the end 

of storage. 

Table 1. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils weight loss during storage period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 0e 0e 0e 

3. Day 0,1230±0,01Ad 0,0760±0Ad 0,1845±0Ad 

6. Day 0,2209±0,01Bc 0,1943±0Bc 0,4190±0Ac 

9. Day 0,2893±4,2Cb 0,3913±0,01Bb 0,7984±0Ab 

12. Day  1,2060±0,01Aa 0,7668±0,024Ca 1,096±0,01Ba 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not statistically 

different (p < 0.05); Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 0.05). 

 

Fruit Aril Firmness 

'Hicaznar' pomegranate arils firmness (N) were given in Table 2. The control aril samples firmness 

were 42.71 N at the beginning of the storage and 39.16 N at the end of storage. While 'Hicaznar' 

pomegranate arils firmness were 27.90 N in hexanal-I at the beginning of the storage. The 

'Hicaznar' pomegranate arils firmness were decreased to 22.4 N at the end. While hexanal-II treated 

'Hicaznar' pomegranate arils firmness were 23.53 N at the beginning of the storage period, the 

firmness of the fruit arils were measured as 22.8 N at the end of the storage period. The hexanal 

treated fruit arils firmness value was lower than control at initial time and the end of storage. 

Table 2. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils fruit firmness during storage 

period. 

 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 42,71±0,48Aa 27,90±0,39BCb 23,531±1,21Bc 

3. Day 30,30±0,75Bb 39,69±3,29Aa 38,51±1,96Aa 
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6. Day 32,23±3,65Ba 34,30±3,05Aba 37,64±2,48Aa 

9. Day 43,93±1,16Aa 42,33±2,86Aa 42,77±2,27Aa 

12. Day  39,16±2,46Aa 22,48±2,78Bb 22,8±2,84Bb 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05).  

 

Color Measurement 

The changes in the surface color (L∗, a∗, b∗) of the 'Hicaznar' pomegranate arils were given in 

Tables 3, 4, 5. Generally, fruit color is a common sensory attribute to determine consumer 

acceptability. Surface browning is a major cause of quality deterioration in pomegranate arils and 

influences consumer choice. It is an important quality parameter that increases the attractiveness of 

the fruit and affects the taste of the consumer. The L* value can be used as a convenient index for 

assessing the degree of browning of fruits and vegetables; lower L∗ value indicates more browning. 

L color value which is the brightness value, decreases were observed in the control and hexanal-I 

samples, while the brightness increased in the hexanal-II treated group (Table 3). But there was no 

significantly differences between treatments. 

 

Table 3. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils L color value during storage period. 
 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 31,76±0,5Aa 34,25±2,75Aa 28,86±1,07Aa 

3. Day 29,17±2Aa 32,73±2,92Aa 30,86±3,26Aa 

6. Day 34,18±3,07Aa 35,14±1,39Aa 36,30±3,99Aa 

9. Day 35,90±6,12Aa 31,53±1,09Aa 31,74±4,78Aa 

12. Day  28,0±4,80Aa 30,55±1,73Aa 31,75±3,47Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05).  

 

By measuring the color of the 'Hicaznar' pomegranate arils, the a* (-green, +red) color value was 

measured between 12.13 and 10.26 at the beginning of storage (Table 4.). At the end of the storage 

period, the highest +a color value of 'Hicaznar' pomegranate arils was 12.10 in hexanal-II treatment, 

while the lowest +a* color value was 9.73 in hexanal-I treatment (Table 4.)  But there was no 

significant differences between treatments. 
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Table 4. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils +a* color value during storage 

period 

 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 12,13±1,10Aab 12±1,78Aa 10,26±1,06Aa 

3. Day 8,56±0,79Ac 9,68±0,36Aa 10,03±0,85Aa 

6. Day 13,72±1,33Aa 9,96±2,33Aa 10,81±1Aa 

9. Day 10,46±0,80Aabc 10,54±0,29Aa 9,73±0,76Aa 

12. Day  9,85±0,95Abc 9,73±2,88Aa 12,10±1,17Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05).  

 

In all applications, the b* (+yellow, -blue) color value was measured between 9.09 and 10.5 at the 

end of the storage period (Table 5.). 'Hicaznar' pomegranate arils, the highest +b* color value was 

10.5 in hexanal-II, while the lowest +b* color value was 9.09 in control group fruits at the end of 

the storage period (Table 5.). 

 

Table 5. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils +b* color value during storage 

period 

 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 9,78±1,37Aab 11,91±1,22Aa 9,25±0,91Aa 

3. Day 8,61±0,10Bb 10,31±0,46Aa 9,89±0,24Aa 

6. Day 11,05±0,84Aab 10,91±1,01Aa 10,25±0,06Aa 

9. Day 12,0±0,8Aa 9,77±0,5Aa 10,17±0,53Aa 

12. Day  9,09±0,32Aab 10,48±1,16Aa 10,50±0,56Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05). 

 

Electrical Conductivity 
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The changes in the electrical conductivity of the 'Hicaznar' pomegranate arils were given in Table 6. 

The electrical conductivity the highest value was observed in the control group fruits with 63.22%, 

and lowest value was 55.12% in hexanal-I and 56.26% in hexanal-II of the end of 12-day storage 

period (Table 6.). 

 

Table 6. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils electrical conductivity value 

during storage period 

 

 

CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 79,80±2,76Aa 79,35±4,03Aa 69,04±5,77Aa 

3.Day 73,84±3,98Aab 56,87±3,41Aa 54,42±7,86Aa 

6.Day 64,74±0,18Abc 64,42±6,37Aa 64,83±3,07Aa 

9.Day 53,18±6,05Ac 55,67±12,84Aa 55,52±1,66Aa 

12.Day  63,22±0,19Abc 55,12±4,66Aa 56,26±6,98Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05). 

 

Microbiological Analysis 

The total amount of yeast-mold growth of  'Hicaznar' pomegranate arils were given in in Table 7. 

Changes in total yeast and mold load of ‗'Hicaznar' pomegranate arils measured for 12 day storage. 

It was determined that the total number of yeasts and molds increased in all applications during the 

storage period. Among all, it was observed that the lowest value was in hexanal-I treated samples 

and also growth rate of yeasts and molds growth more slower in hexanal-I treated group especially 

first 3 days of storage than other applications (Table 7). Fresh-cut fruit and vegetables easly 

contaminated with microbial microorganisms. Fresh fruits and vegetables are open to microbial 

contamination due to environmental factors, growing conditions, transport environment, and 

microbial pathogens cause product deterioration by rotting during the preservation and storage of 

the product.  

 

Table 7. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils in total yeast- mold load (log 

cfu/g) during storage period 

 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 2,5±2,5Aa 2,5±2,5Aa 5,58±0,11Da 

3.Day 6,15±2,5Aa 2,5±2,5Aa 6,43±0,04Ca 
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6.Day 6,10±0,03ABb 5,23±0,23Aa 6,86±0,09Ba 

9.Day 7,03±0,1Ba 6,30±0,1Ab 7,23±0,01Aa 

12.Day  7,25±0,1Aa 6,77±0,035Ab 7,31±0,01Aa 

Note: Values are expressed as: Mean ± Standard deviation. Capital letters - Values with the same letter in the same line are not 

statistically different (p < 0.05);  Small characters -Values with the same letter in the same column are not statistically different (p < 

0.05). 

Chilling Injury 

The changes in chilling injury of  'Hicaznar' pomegranate arils were given in Table 8. While the 

highest injury percentage was observed in control group with 15%  but hexanal-I treated samples 

were the least affected with 7%  from chilling injury among the treatments (Table 8). Hexanal-I 

treatment protected fruit arils from chilling injury damage better than other treatments during shelf 

life. 

 

Table 8. Effects of hexanal application on 'Hicaznar' pomegranate fruit arils chilling injury (%)during storage 

period  

 CONTROL HEXANAL-I HEXANAL-II 

0.Day 0 0 0 

3.Day 0 0 0 

6.Day 2 0 1 

9.Day 8 3 5 

12.Day  15 7 9 

 

CONCLUSION 

The 'Hicaznar' pomegranate fruit samples were granulated immediately after harvest and stored in a 

cold air storage with a temperature of 6 °C and a relative humidity of 90±5%, after 0% 0.01% 

hexanal and 0.02% hexanal application. During the storage period, the effects of 0.01% hexanal and 

0.02% hexanal application on the quality of 'Hicaznar' pomegranate arils weight loss, firmness, 

color (L∗, a∗, b∗), chilling injury, electrical conductivity and microbial load were determined 3-day 

intervals from the beginning of storage. 'Hicaznar' pomegranate fruit samples remained marketable 

in weight loss (%) after 12 days of storage, but highest weight loss occurred in the control group 

compared to hexanal treatment. Hexanal steam application was effective also on preserving fruit 

color.  

When the results were evaluated in general, it was determined that especially hexanal-I (0.01%) 

application preserved weight loss, color changes, microbial load, chilling injury damage. The total 
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amount of yeast-mould, which significantly affects the microbial spoilage of the fruit, was 

measured in lower in the fruits treated with hexanal-I than others. It has been determined that the 

most important quality parameters of ―Hicaznar‖ pomegranate fruit aril samples, which are 

electrical conductivity and quality losses due to microbial growth, especially hexanal-I application 

preserved arils quality better. 
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ABSTRACT 

The rapidly increasing world population also causes the use of large amounts of drugs. In particular, 

unconscious and excessive use of antibiotics seriously endanger human health by spreading these drugs and 

their metabolites to the environment. Chloramphenicol (CAP) is one of the broad-spectrum antibiotics and is 

an effective drug used against bacteria. The treatment of water containing chloramphenicol, which is known 

to pose many risks, is a very important issue in terms of environmental health. Advanced oxidation processes 

(AOPs) are used to degrade persistent and hazardous contaminants such as chloramphenicol, producing very 

effective results with radicals such as •OH and SO4•- formed in the environment. In the EF method, radicals 

are produced depending on the Fenton reaction between the Fe(II) catalyst and hydrogen peroxide, which is 

formed as a result of the cathodic reduction of oxygen, and these radicals are responsible for the removal of 

contaminants. In the current study, chloramphenicol selected as the target organic pollutant was carried out 

by the electro-Fenton method and the necessary experimental conditions were determined for the effective 

removal of chloramphenicol from water. The chloramphenicol mineralization was determined by Total 

Organic Carbon measurement. NiIIFeIII, CuIIFeIII and FeIIFeIII bimetallic catalysts and FeIIFeIII (GO@FeFe) 

catalysts loaded on graphene oxide were synthesized and characterized. The efficiency of the synthesized 

catalysts was tested at different pH, catalyst amounts, time, and concentrations of chloramphenicol. 

Keywords: Electro-Fenton, Bimetallic Catalysts, Chloramphenicol, Oxidation 
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The widespread and unconscious use of antibiotics causes them or their metabolites to be seen in many water 

sources including underground, surface and even drinking water. The antibiotics and their degradation 

products in the aquatic environment causes these contaminants to somehow reach (water and food) living 

things and ultimately pose significant risks. The most important of these risks is that the living bodies gain 

antibiotic resistance at a level that will remain unprotected against bacteria (Brillas 2022). Chloramphenicol 

(CAP) is widely used for treatment in humans and animals. A significant amount (about 30%) of ingested 

chloramphenicol cannot be metabolized and is excreted into the aquatic environment with feces or urine. In 

addition, effective new treatment methods should be used to remove chloramphenicol from wastewater, 

which cannot be separated by conventional water treatment methods due to its stable chemical structure (Lin 

and Zhong, 2021). 

The electro-Fenton method, one of the AOPs, is an effective electrochemical process used to degrade stable 

organic pollutants such as antibiotics. In this method, H2O2 molecules are formed at the cathodic reactions 

and these molecules are converted into hydroxyl radicals with the help of Fe2+ ions added to the solution (Eq. 

1,2). Thanks to their very high oxidation potential, these OH radicals allow the complete mineralization of 

persistent organic molecules in the environment (Görmez et al 2019). 

O2 + 2H+ + 2e-  H2O2          (1) 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + OH-          (2) 

Also, Fe3+ ions formed in the electrochemical process are converted back to Fe2+ ions on the cathode surface, 

causing a continuous cycle of iron ions (Eq. 3) (Görmez et al 2019). 

Fe3+ + e- → Fe2+                                                   (3) 

However, the synthesis of more effective catalysts that can replace Fe2+ ions, which are especially used to 

develop the electro-Fenton method, can work in a wide pH range and are suitable for reuse, drawing 

attention as an important area for researchers. One of these new types of catalysts is layered double 

hydroxides (LDH) (Ganiyu et al., 2018). 

Clay structure is collected in two categories, cationic clay and anionic clay.  Cationic clay is common in 

nature; it contains charge-balancing cations between negatively charged alumina silicate layers. On the other 

hand, the percentage of natural distribution of anionic clays is much lower and they are easy to synthesize. In 

this clay group, there are water and anions between the positively charged metal hydroxide layers. Anionic 

clays are considered to be natural or synthetic layered mixed hydroxides consisting of exchangeable anions 

in the interstitial region. These compounds are given many names depending on their composition, but the 

term is hydrotalcite type compounds and the commonly used name is layered double hydroxides (LDH) 

(Costa et al., 2008). 

Graphene oxide (GO) can be combined with other nanomaterials thanks to its oxygenated functional groups, 

and GO-based catalysts can have improved physicochemical features (Shandilya et al., 2018). The 

effectiveness of ZnIIFeIII LDH and GO- ZnIIFeIII LDH catalysts were examined for the photocatalytic 

oxidation of ofloxacin antibiotic by Motlagh et al. (2019) and they observed that the GO-based catalyst 

provided more efficient degradation. Within the scope of the study, the usability of the synthesized GO-

FeIIFeIII composite material in the electro-Fenton reaction was investigated. 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL AND METHOD 
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Preparation of Fe
II

Fe
III

 LDH and Graphene oxide- Fe
II

Fe
III

 LDH composite 

FeIIFeIII LDH (mole ratio 1:1) was obtained by the co-precipitation method. FeCl2 and FeCl3 salts were 

dissolved in distilled water, under constant mixing, with a total concentration of 30 mM. The pH of the 

mixture was adjusted to 7 using 4 M NaOH solution. The resulting solution was ransposed to Teflon tubes 

and heated for 24 h at 100 °C. The obtained precipitate was cleaned by washing it several times with ethanol 

and water. CuIIFeII and NiIIFeII LDHs were prepared by the same method using NiCl3 and CuCl2 salts. The 

obtained LDH salts were kept in a vacuum oven at 50°C until completely dry. (Zhong et al., 2019).  

GO was synthesized by the Hummers method (Görmez et al., 2019). In the preparation of GO-FeIIFeIII LDH 

composite, GO was first dispersed in water in an ultrasonic bath and FeCl2 and FeCl3 salts were added to it. It 

was then synthesized according to the above method. 

 

Electro-Fenton Experiments 

The EF studies were actualized at 25 °C in a 250 mL glass cell with two electrodes. A carbon felt (60 cm2) 

was used as the cathode and a platinum sheet (10 cm2) was used as the anode. In all experiments, the distance 

between the electrodes was carefully adjusted to be 1 cm and 200 mL of CAP solution was used in all 

electrochemical experiments. While adjusting the pH of the CAP solutions, H2SO4 and NaOH solutions were 

used. In experiments using LDHs and GO-FeIIFeIII catalysts, they were allowed to disperse in an ultrasonic 

bath for 1 minute to disperse the catalysts well in the solution. The constant current was adjusted by a DC 

power. Starting 10 min before electrolysis, O2 gas was continuously bubbled through the solution. 

 

Analysis 

The change in the amount of CAP was followed by liquid chromatography (Agilent 1200, USA). In the 

applied chromatographic method, a photodiode array detector at 240 nm and a  C18 column was used, 

respectively. The mobile phase flow rate was set to 0.5 mL/min which was containing acetonitrile/water 

(40/60, v/v). The CAP mineralization after the EF process was determined by Shimadzu (Japan) Total 

organic carbon (TOC) analyzer. The detection of Fe2+ and Fe3+, which passed into the solution during the EF 

process, was carried out spectrophotometrically with a UV-Vis spectrometer (Yang and Yao, 2020). 

Calibration solutions with concentrations of 1-50 mg/L were used for the analysis of Fe2+ ions (at 510 nm), 

while 1-10 mg/L solutions were prepared for the analysis of Fe3+ ions (at 525 nm). 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Characterization 

Although layered double hydroxides are easy to prepare, pure hydrotalcite-like compounds are not easy to 

obtain. Some points are still unclear, such as the relative amount of interfolded ions, cation spacing, stacking 

order, and cation order in the layers. Choosing the right cation-to-anion ratio is essential for preparing pure 

LDHs. There are numerous methods for the production of LDHs in the literature (Duan and Evans, 2006).  

FTIR spectra of graphene oxide, FeIIFeIII LDH, and GO-FeIIFeIII LDH composite structures were depicted in 

Fig 1. The stretching vibrations of water molecules and hydroxyl groups in the surface and interlayer show a 

wide and strong absorption band at 3500 cm-1. (Wei et al., 2006). While C=O vibrations were centered at 

1561 cm-1 absorption bands, O-C=O vibrations were centered at 1350 cm-1. When the FTIR spectrum of 

FeIIFeIII LDH is examined, the Fe-O vibration band is seen at 580 cm-1, the vibration band of adsorbed H2O 

is seen at 1630 cm
-1 

and finally the hydroxyl group vibration band at 3400 cm
-1

. (Huang et al., 2015; Deng et 

al., 2013).  

The most distinctive peak in the XRD spectra obtained for graphene oxide is the 2θ = 10.7° (001) strong 

signal seen in our spectrum shown in Figure 2a, and it belongs to the oxygen groups in GO. (Safarpour et al., 

2016). The crystalline phase of the prepared FeIIFeIII LDHs at air atmosphere also was determined by XRD, 
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and the corresponding diffraction pattern was shown in Fig.2b. The layered structure of the FeIIFeIII 

hydrotalcite-like phase was represented by 2 diffraction peaks of 12°, 18° and 22°. Also, the peaks between 

30° and 55° indicated crystal growth.  

 

Figure 1. FTIR spectra of GO, FeIIFeIII LDH and GO- FeIIFeIII LDH. 
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Figure 2. XRD patterns of GO (a), FeIIFeIII LDH, and GO- FeIIFeIII LDH (b). 

 

It is observed that the GO-FeIIFeIII LDH composite synthesized by adding GO (10% w.t) weakens at some 

peak intensities in the XRD pattern (Fig. 2b), and that the GO characteristic peak (2= 10.7°) was not 

observed. 

 

Oxidation of CAP by Electro-Fenton Method 

The oxidation of chloramphenicol was actualized by the electro-Fenton method, which is included in the 

advanced oxidation methods. NiIIFeIII, CuIIFeIII and FeIIFeIII LDHs catalysts were synthesized and their 

efficiency in chloramphenicol removal was tested at pH 3 and 5 (Fig 3). It was determined that bimetallic 

catalysts were more effective at pH 3 and the best performance was the FeIIFeIII LDH catalyst. With Fe(II) 

salt, which is called homogeneous electro-Fenton, 62% TOC removal was achieved after 3 h at pH 3, while 

66%, 64% and 61 % efficiencies were obtained with FeIIFeIII, CuIIFeIII and NiIIFeIII LDHs, respectively. 

It is observed that the mineralization was slow due to the decomposition of more CAP molecules and the 

formation of various decomposition products in the first 1 h. As the intermediate products formed from the 

2-3 h electro-Fenton process were mineralized to CO2 and H2O, an increase in TOC removal was observed. 

Compared to the homogeneous EF method in which Fe(II) salt is used at pH 3, the FeIIFeIII catalyst is more 

effective due to the mesoporous hydrotalcite structure and the high surface area it provides. Thus, more 

active reaction sites were formed that would react with the hydrogen peroxide in the solution to form the 

hydroxyl radical (Ghasemi et al., 2019). 
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Figure 3. The CAP mineralization using LDHs in electro-Fenton process ([CAP]0= 40 mg/L, [LDH]= 0.1 

g/L, I= 300 mA) 

 

Fig. 4 shows that approximately 10% of CAP molecules adsorbed on the catalyst surface. Therefore, the 

adsorption of CAP onto the FeIIFeIII LDH catalyst had no remarkable influence on its removal from the 

solution, indicating the degradation of CAP by the oxidizing agents in the bulk solution. In EF experiments 

by adding FeIIFeIII catalyst to the CAP solution, Fe2+ ions in the nanolayers decompose cathodically produced 

hydrogen peroxide (Eq. (1)) into hydroxyl radicals, resulting in CAP degradation. While it is observed that 

100% degradation occurs in 1 h with both catalyst dosages at pH 3, although longer electrolysis time is 

required for complete degradation at pH 5. 

 

Figure 4. The effect of catalyst dosage and pH on the degradation efficiency of CAP solution by electro-

Fenton process ([CAP]0= 40 mg/L, I= 300 mA) 
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The CAP degradation rate increased significantly by increasing the catalyst dosage from 0.1 g/L to 0.5 g/L, 

and the degradation time decreased from 60 min to 30 min. 

 

Electro-Fenton Process using GO-Fe
II

Fe
III

 LDH Catalyst 

GO- FeIIFeIII catalysts synthesized using 10% by mass GO were tested for CAP degradation and 

mineralization. The CAP degradation efficiency at different catalyst dosages at pH 5 (pH value of CAP 

solution) is given in Fig 5. Directly using magnetic catalysts such as FeIIFeIII LDH, its effectiveness may be 

reduced due to their aggregation property (Zhang et al., 2020; Hu and Long, 2016).  

Figure 5 depicts the complete degradation efficiency using 1 g/L GO- FeIIFeIII catalyst, even at pH 5. 

The mineralization of different concentrations of CAP solutions was investigated by keeping the catalyst 

dosage at 1 g/L (Fig 6). By reducing the initial concentration from 40 mg/L to 10 mg/L, TOC removal 

increased from 50% to 66%. 

 

Figure 5. GO-FeIIFeIII catalyst dosage on degradation efficiency of CAP solution by EF ([CAP]0= 40 mg/L, 

I= 300 mA) 
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Figure 6. The effect of initial CAP concentration on mineralization efficiency of CAP solution using GO-

FeIIFeIII catalyst ([GO-FeIIFeIII]= 1.0 g/L, I= 300 mA, pH=5) 

 

Conclusion 

The FeIIFeIII, one of the synthesized LDH catalysts, was the most effective for the mineralization of 

Chloramphenicol by the EF method. With FeIIFeIII LDH catalyst, 66% mineralization value was reached at 

Ph 3 after 3 hours. In addition, it was observed that the FeIIFeIII LDH catalyst made a maximum of 10% 

adsorption for chloramphenicol. In the case where the dosage of GO-FeIIFeIII catalyst at pH 5 was 1 g/L, it 

was determined that 100% degradation was achieved for 40 ppm chloramphenicol solution, but the 

mineralization value was 50%. The experimental period made a positive contribution to the oxidation value 

for all catalysts. we think that using these catalysts in the Fenton method, biochemical treatment processes 

can be performed more easily for full mineralization after the organic pollutants are pre-treated. 
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Abstract 

The ocean is a huge reservoir of renewable energy, such as wave energy, tidal energy, ocean current energy, 

ocean thermal energy and salinity gradient energy. Among these types of energy, wave energy is considered 

the most notable form. Wave energy technologies can be classified according to their main working principle 

into oscillating water column systems, wave breaking systems and wave driven body systems. The systems 

have been widely studied in recent years, we are interested in the wave driven body systems of the float type 

[1]. Wave energy converters are machines capable of harnessing the energy of the wave and transforming it 

into a usable form of energy, such as electricity [2]. There are several WEC systems that can be grouped in 

the vast majority in the category of floats. 

Keywords: Wave energy, Wave driven body systems, WEC, Electricity. 
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Abstract 

The Radio Frequency Identification (RFID) system is a technology in which data communication is carried 

out by means of electromagnetic waves, with the main objective of facilitating information management, 

thus allowing the traceability and monitoring of data and objects without the need for a material medium. 

Therefore, the application of this technology has incorporated numerous sectors, including hospital 

management. The scope of RFID technology in the health area and also in the field of physical fitness tests, 

directly contribute to the reduction of human errors, often resulting from the difficulty of tracking and 

continuous monitoring of patients. Therefore, the objective is the study of this technology, especially with 

regard to hospital purposes, from the computational modeling of RFID tags in the CST Studio Suite 

software. The choice of this analysis methodology was based on its ability to predict the behavior of the 

physical phenomena that govern the material and/or the component being evaluated, so the repeated 

sequencing of an experiment in the computational environment makes possible, as a consequence, the real 

reproduction of the model of more efficiently, both in terms of functionality and the resources invested in its 

construction. In this way, evaluating the data resulting from the simulations for models of tags already used 

today, the possibility of new applications within the hospital context will be verified. 

Keywords: Radio frequency, Hospital, Simulation. 
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Abstract 

Choosing the right material, through suitable methods, for an engineering project can make all the difference 

in the final cost of the product, in its development time and in the variety in which it can be used. 

Determining the electromagnetic characteristics of a material is of fundamental importance, especially under 

the use of technologies such as RFID (Radio Frequency Identification), 5G and Wi-Fi networks, which tend 

to be increasingly used with the advent of IoT (Internet of Things) and industry 4.0. Thus, performing an 

accurate electromagnetic characterization of materials suitable for technological applications is a necessity in 

the face of the new industrial revolution. Consequently, in order to design efficient radio frequency (RF) 

antennas or circuits, the dielectric and conductive properties of materials used as substrates or placed in their 

vicinity must be known, and these properties are usually extracted through electromagnetic material 

characterization methods and techniques. Since the relative permittivity   , the relative permeability    and 

the tangent of losses       of the material influence the propagation characteristics of the material, these 

constitutive parameters must be found and considered during circuit designs for microwave applications, 

having the main purpose is to reduce costs and errors in the final characteristics of a product. 

Keywords: insulating materials, conductive materials, electromagnetic characteristics, resonant cavity. 
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Abstract 

The period of hyperconnectivity, also known as the Internet of Things, is the connection of common objects 

with the internet, so new functions are inserted in people's routines, as the evolution of the internet of things 

has allowed to connect several common objects of the day to day of the people to the internet. The age of 

hyperconnectivity provides greater fluidity and mobility in networks. Thus, technological and more efficient 

hardware become necessary for a better connection in this period. Therefore, it needs the implementation of 

new equipment that can allow better access. Directive antennas are equipment that has the property of 

sending or receiving electromagnetic waves more efficiently in a certain desired direction, the polarization of 

the antenna defines the polarization of the waves radiated by it, when used in emission. The configuration 

and dimensions of the antenna also condition the way in which electromagnetic waves are captured by the 

antennas, when used in reception. therefore it becomes an important tool for telecommunication in the age of 

Internet of Things. Thus, this project aims to model and perform three-dimensional simulations, using CST 

Studio computational software, for the construction of planar dipole directive antennas in the frequency 

range 700 Mhz and 2.36 Ghz, thus serving to aid measurements in the laboratory. Furthermore, from the 

acquisition of simulated data, the results will be compared with the results of the works that served as a basis 

for this current project, so they will also be compared with the practical experiments carried out in the 

laboratory. 

Keywords: Antennas, Directivity, Simulation. 
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Abstract 

Electrical/electronic devices are present in various fields of human activity and have forever changed the 

way people live, work and communicate. In this way, providing entertainment, convenience, and information 

generally makes everyday life easier and more productive. All this technological advance achieved by 

electronics was only possible thanks to the efforts of several physical scientists, engineers, and inventors who 

dedicated themselves to discovering and creating mathematical and physical concepts that culminated in the 

creation of various electrical and electronic devices that contributed to scientific growth and providing better 

convenience for society. Among the many advances, we can highlight the creation of the incandescent lamp, 

the creation, and manipulation of electromagnetic waves, which later evolved with the creation of radio and 

television.However, this work aims to build a relay in order to better elucidate the physical concepts of 

electromagnetism applied to this device. Thus, it was necessary to study in order to understand the basic 

functioning of an electromechanical relay.Where, governed by Maxwell's second equation, also known as 

Ampere's Law. It is the current that flows through a conductor wire in which it generates a magnetic field, 

this magnetic field as far as it is concerned will have a sufficient magnetic force to attract a metallic contact, 

which makes this phenomenon be applied to a device, in this case the relay. After making the device using 

recyclable and low-cost materials, it was subjected to tests by means of a constant and increasing release of 

charges through a source, until it was possible for the coil to attract the metal plate. In this way, the use of 

Maxwell's equations in a practical and applied way was verified, opening a vast field of application 

possibilities for everyday use and at the same time it can be presented for educational purposes in the 

classroom. 
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Abstract 

Computer systems for urban services are becoming increasingly popular, which is why it is important that 

they are decentralised. Their correct use requires adequate security measures to verify the validity of the 

information, thus avoiding possible damage to urban services and other organisations. Due to the use of 

erroneous, corrupt or altered data, these systems must be able to prevent problems arising from the incorrect 

manipulation of records, avoid vulnerabilities caused by the decentralisation of databases and help maintain 

the integrity of information. These features must be provided by fast and efficient verification operations, as 

it is very important that security mechanisms do not hamper the functioning of these large national systems 

on which the functioning of cities and the activities of citizens depend. In this paper we propose a 

decentralised computing system for urban services based on Blockchain technology. This mechanism is able 

to provide the same security as transaction records in distributed databases but allows load balancing as a 

decentralised system. The proposal facilitates fast and efficient certification operations and adds the 

mechanisms of Blockchain technology to maintain the integrity of the information. Detection is achieved by 

verifying a digital signature stored on the blockchain associated with the data, so that if the data is modified, 

its digital signature is incorrect. This system ensures that data in urban utility computer systems cannot be 

altered, so that the integrity of your information is preserved and avoids the problems that arise from a lack 

of computer security 

Keywords: Blockchain, security, urban service.  
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ABSTRACT 

Several numerical techniques for solving initial value problems arise in the physical and natural sciences. In 

many cases, these problems require numerical treatment to achieve the required solution. However, in today's 

modern era, numerical algorithms must be cost-effective with suitable convergence and stability features. At 

least the fifth-order convergent two-step optimized hybrid block method recently proposed in the literature is 

formulated in this research work with its variable stepsize approach for numerically solving first- and higher-

order initial-value problems in ordinary differential equations. It has been constructed using a continuous 

approximation achieved through interpolation and collocation techniques at two intra-step points chosen by 

optimizing the local truncation errors of the main formulae. The theoretical analysis, including order stars for 

the relative stability, is considered. Both fixed and variable stepsize approaches are presented to observe the 

superiority of the latter approach. When tested on challenging differential systems, the method gives better 

accuracy, as revealed by the efficiency plots and the error distribution tables, including the machine time 

measured in seconds. 
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Abstract 

Modern materials known as functional gradient materials (FGMs) may perform a variety of tasks and 

successfully mimic the hierarchical and gradient structure of bone tissue. These FGMs have many benefits, 

including the ability to produce different gradations, such as composition, porosity, and size, which can be 

used to tailor the desired mechanical and biological response. They can also reduce some drawbacks, such as 

stress-shielding effects, enhance osseointegration, and improve electrochemical behavior and wear 

resistance. This short review aims to provide a thorough overview of the current situation regarding FGM 

metallic materials in the biomedical industry, with a focus on their dental and orthopedic applications. It also 

introduces the 3D printing methods to manufacture FGM implants and the contribution of computer methods 

and optimization to design implants with appropriate characteristics. 

Keywords: Biomechanics, Bone, Implant, FGM 
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Abstract 

Self-programming is self-triggered, and it has the ability to independently gather executable code and re-

execute it as necessary. Self-programming agents, like other machine learning (ML) agents, keep a record of 

their learning in memory. Big Data analytics is a technique used to uncover important insights such 

unobserved correlations, hidden patterns, market trends, and consumer preferences. Big Data analytics offers 

a number of benefits, including the ability to use it to improve decision-making and stop fraud. We can 

propose an intelligent system which ML triggered and do self coding/decoding of bigdata analysing tools as 

per it‘s requirements. 

Keywords: ML , BigData, Self Programming 
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Abstract 

In this paper, we begin from a two-dimensional transmission model problem in the context of micropolar 

elasticity set in a domain  IR 1,0     juxtaposed by a thin slab  IR 0,    . By means of 

the techniques of asymptotic expansion with scaling, we derive a first approximation of the 

impedance operator of the thin slab 


   that models its effect on the fixed domain  . This 

approximate impedance operator which is better known in English literature as the 

approximate Dirichlet to Newmann operator, allows us to approximate the transmission 

problem by a boundary value problem doesn't take into account any more the thin slab 


 , called 

impedance boundary problem, and then we  establish   and  prove stability results and error estimate in 

the norm of Sobolev space. 

KEYWORDS AND PHRASES. Linear elasticity, micropolar elasticity, thin slab, impedance 

operator, Dirichlet to Newmann operator, asymptotic expansion with scaling. 

 

1. PROBLEM SETTING  

We consider a family ( )P 
 of transmission model problems (  is a small positive 

parameter) in the context of micropolar elasticity set in a domain 
  consisting of two 

bonded homogeneous and isotropic micropolar bodies:   and a thin slab 


 . Such problems 

model for instance wave propagation between   and the slab 


 . We restrict our 

consideration to the case of electrostatics. We set 

     

     

IR 1, , IR 1,0 , IR 0,

IR 1 , IR 0 , IR ,

 



 



 

 

          

         
 

and we consider the following transmission problem ( )P 
 (Abdallaoui and  Lemrabet, 2018; 

Kupradze, 5791): 

(A) Data: The data of the problem are the body force 1 2( , )f f f    and the body moment 

g  . 

(B) Unknowns: The unknowns of the problem are the displacement vector 1 2( , )u u u  

    and the 
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scalar rotation
 , with the index   (resp.   ) denotes the restriction on 



  (resp. on   ). 

(C) The constitutive equations: The stress tensor ji   is given by the linear law: 

( ) ( ) , , , 1,2ji ji ij kk ij i j k                        

where ji  is the stain-tensor defined by: 

11 1 1 22 2 2

12 1 2 21 2 1

,

,

D u D u

D u D u

 

   

 

   

   

     

 

   
 

with ij  is the Kronecker delta and ,    and   are material constants satisfying the 

inequalities: 

0, 3 2 0, 0.           

(D) The governing equations for the transmission problem are:  

Equations in  : 

 

1 11 2 21 1

1 12 2 22 2

2 2

1 2 1 2 2 1

( , ) ( , ) ,

(1) ( , ) ( , ) ,

( ) 2 (D D ) 4 .

D u D u f

D u D u f

D D u u g

   

   

   

   

   

     

      

      

        

   


  


      

 

Equations in 


 : 

 

1 11 2 21

1 12 2 22

2 2
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(2) ( , ) ( , ) 0,

( ) 2 (D D ) 4 0.

D u D u

D u D u

D D u u

   

   

   

   

   

     

     

     

       

  


 


     

 

Dirichlet boundary conditions on  : 

0,
(3)

0.

u







 



 

Newmann boundary conditions on 


 : 

21

22
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( , ) 0,

(4) ( , ) 0,
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Transmission conditions on the interface  : 
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It is well known (Abdallaoui and Lemrabet, 2018) that the transmission problem ( )P 
 has a 

unique solution in the space V  defined by: 

2
1 1

1 2 1 2

( , ) ( ) ( ) :

0, 0,

( , ) ( , ),

v H H

v
V

v v v v





 

 

   

   

       

   

       
   

  
 

 
  

 

 

When   is small enough the numerical resolution of the transmission problem ( )P 
 by the 

finite difference method is usually very difficult to calculate. The small thickness of the thin 

slab 


  generates difficulties in the meshing as   goes to 0 . So our aim is to model the 

effect of the thin slab 


  on the fixed domain   by an approximate impedance boundary 

condition on  , to bring back the transmission problem ( )P 
 to an equivalent boundary 

value problem set only in the fixed domain  , i.e. the system of equations in 


 , the 

transmission conditions on   and the boundary conditions on 


  will be all embodied in an 

approximate impedance boundary condition on  , which will be constructed by a method 

based on techniques of asymptotic expansion with  scaling. 

 

2. FORMAL DEFINITION OF THE IMPEDQNCE 

The parameter   is supposed to be small enough, we will approach the transmission 

problem ( )P 
 set in 

  by a problem set in the fixed domain  . For that we solve the 

following boundary value problem: 

 2 ,

( ) : ,

.

Equations in

P u on on

Boundary conditions on



    



  



  



 


   




 

In an adequate space, the problem ( )P 

  has a unique solution ( , )u   . Then we define the 

impedance operator T   as the following: 

 21 22 2( , ) : ( , ) , ( , ) , ( )D ,
t

T u u      

                  
   

from the transmission conditions (5), it follows that 
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 21 22 2( , ) , ( , ) , ( )D ( , ),
t

u u T u      

                    
   

and the transmission problem ( )P 
 is then equivalent to the following impedance problem 

set in  : 

 

 21 22 2

1 ,

( ) :

( , ) , ( , ) , ( )D ( , ).
t

Equations in

P Boundary conditions on

u u T u



      

       



 

           








 



 

The impedance operator T   describes exactly the effect of the thin layer 


  on the fixed 

domain  . Since the exact impedance operator T   can not be calculated, we will just prove 

that it can be approximated by *T   with: 
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The solution ( , )u    of ( )P 
 in   is then approximated by the solution * *( , )u    of the 

following approximate impedance problem: 

 

1 11 * * 2 21 * * 1

1 12 * * 2 22 * * 2

2 2

* 1 2 * 1 *2 2 *1 *

* *

21 * * 22 * *

( , ) ( , ) ,

( , ) ( , ) ,

( ) : ( ) 2 (D D ) 4 ,

0 , 0 ,

( , ) , ( , ) , (

D u D u f

D u D u f

P D D u u g

u on on

u u

   

   

    

 

   

   

   

     



    

      

      

         

   

       

  

  

      

   

 2 * * * *
)D ( , ).

t

T u  

       











 


 

and we state and prove the following result: 

 

3. MAIN RESULT 

Using the techniques of asymptotic expansion, we prove the following result:  

Theorem. The problem *( )P 

  has a unique solution in the space 
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2 2

* 1 1 1 2 1

( , ) ( ) ( ) :

( , ) ( ) , ( ), ,

0, 0.
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and the following error estimate holds: 

2
1 1

2

* *
( ) ( )

,
H H

u u C     
 

     
 

     

where 0C   is a constant depending only on ,f g  and the elasticity coefficients. 

 

4. IDEAS OF THE DEMONSTRATION 

4.1  Scaling in the thin slab  IR 0,    : 

It is difficult to study directly the convergence of the transmission problem since it is given in an open set 

which depends on   . In order to work in a fixed domain we perform the following scaling in 

the thin layer by setting    2 , IR 0,1x z     and defining new vector u


  and 


  from 

the vector  u


  and 
 as the following: 

2 2: , : ,

: , : ,

u IR u IR

IR IR

 

  

  

  

   

   

 

where 

       

   

1 21 2 1 1 1 2 2 1

1 1 2 1 1

, , , , , ,

, , ,

u x x u x z u x x u x z

x x x z

  

 

  

  

  

 

 


 

and then, we obtain 

       1 22 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 12

1 1
, , , , , ,D u x x D u x z D u x x D u x z

  

 
     

4.2  Asymptotic expansion of the scaled problem 

We expand the solution of the transmission problem after scaling in the form: 

0 1 2 0 1 22 2

0 1 2 2 0 1 2 2

..., ...,

..., ...,

u u u u

u u u u u

 

  

      

       

       

        

       

         

 

And, we inject it into the transmission problem after scaling and identify the coefficients of the same power 

of  , we obtain a hierarchy of boundary and 

transmission problems. Thanks the technique of scaling, the asymptotic 

expansion allows us to calculate the terms of the asymptotic expansion of u


   and 


 in terms of 
ku  and 

k , where 0k  , which allows us to identify the 
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following boundary value problems in the fixed domain  : 

Calculation of terms of order 0: The calculation of 
0

u   and 
0

 allows us to obtain the 

following boundary problem in  : 

 

 

0 0 0 0

1 11 2 21 1

0 0 0 0

1 12 2 22 2

2 2 0 0 0 0

* 0 1 2 1 2 2 1

0 0

0 0 0 0 0

21 22 2

( , ) ( , ) ,

( , ) ( , ) ,

( ) : ( ) 2 (D D ) 4 ,

0 , 0 ,

( , ) , ( , ) , ( )D 0 ,
t

D u D u f

D u D u f

P D D u u g

u on on

u u on



   

   

     



      

      

      

         

   

         


  

  

      

   

  












 

The condition on   means that the boundary   is free, so at order 0 the thin slab 


  has 

no effect on the fixed domain  . 

Calculation of terms of order 1: The calculation of 
1

u   and 
1

 allows us to obtain the 

following boundary problem in  : 

 

 

 

1 1 1 1

1 11 2 21 1

1 1 1 1

1 12 2 22

2 2 1 1 1 1

* 1 1 2 1 2 2 1

1 1

1 1 1 1 1 0

21 22 2 *

( , ) ( , ) 0 ,

( , ) ( , ) 0,

( ) : ( ) 2 (D D ) 4 0,

0 , 0 ,

( , ) , ( , ) , ( )D ( ,
t

D u D u

D u D u

P D D u u

u on on

u u T u





   

   

     



       

      

     

        

   

             

 

 

     

   

  0 ) ,on














 

The condition on   means that the boundary  undergoes a density of forces and moments, 

therefore at order 1 the effect of the thin slab 


  on the fixed domain   is represented by 

forces and moments acting on the boundary  . 

Now, if we neglect the terms of order 2 with respect to   and using the last two conditions on   in the 

boundary value problems * 0( )P

  and * 1( )P

 , we find that the function: 

0 1 0 1

* *( , ) ( , )u u u             satisfies the following approximate impedance conditions: 

 21 * * 22 * * 2 * * * *
( , ) , ( , ) , ( )D ( , ),

t

u u T u      

                    
   

and thus we get the approximate impedance problem *( )P

 . 
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5. ERROR ESTIMATE BETWEEN THE TRANSMISSION PROBLEM AND 

THE APPROXIMATE IMPEDANCE PROBLEM 

The canonical space for the study of the impedance problem *( )P

  

is : 

2
1 1

2
2 2

* 1 1 1 2 1

( , ) ( ) ( ) :

( , ) ( ) , ( ),

0, 0.

v H H

V D v D v L D L

v






 

   

  

   

       
 

       
 

  
 

. 

Thanks to the Korn inequality, we can easily show the existence and the uniqueness of solution of this 

approximate impedance problem *( )P

 . 

Now in order to see the link between the transmission problem and 

the approximate impedance problem, we will estimate the error 

between the solution of the transmission problem in   and the 

solution of the approximate impedance problem. For this reason, we first estimate the error between 

the solution of the approximate impedance problem *( )P

  and its approximation of order 1, 

after that, we estimate the error between the solution of the transmission problem in and its 

approximation of order 1, and finally, we conclude the error estimate between the solution of 

the transmission problem in and the solution of the approximate impedance problem.  

 

5.1  Error estimate for the transmission problem 

Using the techniques of the asymptotic expansion with scaling and some a priori estimates, 

we find that: 

2
1 1

0 1 0 1 3/2

( ) ( )
( ) ( ) ,

H H
u u u C     

 
       

 

       

where 0C   is a constant depending only on ,f g  and the elasticity coefficients. 

 

5.2  Error estimate for the approximate impedance problem 

Using the techniques of the asymptotic expansion with scaling and some a priori estimates, 

we find that: 

2
1 1

0 1 0 1 3/2

* * * * * *
( ) ( )

( ) ( ) ,
H H

u u u C     
 

       
 

       

where 0C   depending only on ,f g  and the elasticity coefficients. 

 

5.3  Final error estimate between the transmission problem and the approximate 

impedance problem 

Now, by using the two previous estimations and the fact that at order 1  
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the asymptotic expansion of the solution of the transmission problem in   

and the asymptotic expansion of the solution of the impedance 

problem are the same, we can write: 

2 2
1 1 1 1

2
1 1

0 1 0 1

* *
( ) ( ) ( ) ( )

0 1 0 1

* * * * * *( ) ( )

3/2

( ) ( )

( ) ( )

,

H H H H

H H

u u u u u

u u u

C

     

 

     

   



   

 

               
   

       
 

        

     



 where 

0C   is a constant depending only on ,f g  and the elasticity. 

 

6. CONCLUSION 

In conclusion, we have derived a first approximate impedance of the thin slab 


  by means 

of the techniques of the asymptotic expansion with scaling. This approximate impedance 

condition allows us to replace the transmission problem by an approximate impedance 

problem set only in the fixed domain  , and then we prove that the error between the 

solution of the transmission problem and the solution of the approximate impedance problem 

in the norm of the Soblev space is less than or equal to 3/2C , where 0C   is a constant 

depending only on ,f g  and the elasticity. 
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Abstract 

In this study, power series and shifted chebyshev polynomials are used as basis functions for solving first 

order volterra integro-differential equations using the standard collocation approach. An assumed 

approximate solution in terms of the constructed polynomial is substituted into the class of integro-

differential equations considered. The resulting equation is collocated at appropriate points within the 

interval to obtain a system of algebraic linear equations. By solving the system of equations by inverse 

multiplication, the unknown coefficients involved in the equations are obtained. The required approximate 

results are obtained when the values of the constant coefficients are substituted back into the assumed 

approximate solution. Numerical examples are presented to confirm the accuracy and efficiency of the 

method. 

Keywords: Integro-differential equations, collocation, power series polynomial, shifted Chebyshev 

polynomial. 

 

Introduction 

An Integro-differential equation is any type of equation combining an unknown function involving both 

integral and derivative operators. It is applicable in several fields, such as engineering and science. These 

equations are either Fredholm, Volterra, or Fredholm-Volterra integro-differential equations. As a result, a 

numerical method for solving such equations is required. Some numerical approaches in literature for solving 

integro-differential equations include: Collocation method[1-5], Hybrid linear multistep method[6-8], 

Differential transform method[9], Perturbed Method[10], Homotopy Perturbation[11], Bernoulli matrix 

method[12], The Mellin transform approach [13] and Pseudospectral Method[14]. [15] presented a numerical 

method for solving the linear Volterra-Fredholm integro-differential equations of the second kind. This 

method is called the Bernestein polynomial method. This technique transforms the integro-differential 

equations into the system of algebraic equations. Some numerical results are presented to illustrate the 

efficiency and accuracy of this method. 

In this work, we consider Volterra Integro-differential equation of the form: 

  ( )   ( )   ∫  (   ) ( )  
 

 
                        (1) 

Subject to initial condition; 

  ( )                                    (2)      

where           ,  ( ) is the unknown function,  ( )is a known function,   is a known constant and  

 (   ) is the integral kernel function.  
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Basic Definitions 

This section defines the basic terms that will be frequently used during the research work. 

Definition 1: Standard Collocation Method: This is the method partitioning   intervals into different points. 

For example, let say an interval [a,b], N be the number of collocation points to get the desired collocation 

points, we use;      
   

 
                 

Definition 2: Power Series Polynomial: A power series is basically an infinite degree polynomial that 

represents some function. It is generally written in the form;  ( )  ∑    
  

    Where an is the coefficient of 

the polynomials which are real numbers. 

Definition 3: Shifted Chebyshev Polynomials: This is a special type of polynomial generated from 

Chebyshev polynomial. The shifted Chebyshev has interval [0,1], while Chebyshev has an interval of [-1,1]. 

The shifted Chebyshev is generated using; 

  ∗ ( )    (    )  n ≥ 0        

         ( )                                       ( )                        

Few terms of the shifted Chebyshev terms are; 

  ∗ ( )    

  ∗ ( )       

  ∗ ( )           

 

  ∗ ( )                  

 

  ∗ ( )                           

 

Methodology 

In this section, combination of collocation method and power series approximation is employed for the 

numerical solution of volterra integro-dfferential equations. 

Let the solution to (1) and (2) be approximated by 

 ( )  ∑    
            

                           (3) 

Where an is the real coefficients to be determined. 

              ( )                  , gives   

  ( )  ∑     
              

                       (4) 

substituting (3) and (4) into (1), gives 

[∑     
(   ) 

 ]   ( )  [∑  ∫    
  (   )  

 

 
 
   ]                                      (5)  

simplifying (5) gives, 

∑   
 
   [  (   )    ∫    (   )  

 

 
]   ( )      

Hence,  

∑     ( )
 
     ( )                               (6) 

where  
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[        ∫    (   )  
 

 

]    ( ) 

Equation (6) can be written in the form 

  ( )   ( )                            (7) 

where 

   ,  ( )   ( )   ( )-,    ,       -  

Collocating equation (7) using the standard collocation points 

where      
   

 
             , gives 

 (  )   (  )                (8) 

         
 (  )                      

 

 
 
                                

 

                       

 
 
 
          

 
 
 
       

 
 
 
   

                                     

   

 

 

 (  )  , (  )  (  )  (  )-
  

 

Considering the initial condition, 

 ( )(  )                                         (9)  

Substituting (3) into (9) we have, 

 ( )

   
,∑    

  
   -                             (10)  

Using equation(10) and equation (8) gives 

 ∗(  )   ∗(  )              (11) 

Solving equation (11) using inverse multiplication to get the values of the unknown coefficient      
       and substituting the value of the coefficients into the approximate solution gives the numerical 

results. 

Repeating the above steps using shifted Chebyshev polynomial as the basis polynomial function, we 

obtained the approximate solution. 

Numerical Examples 

In this section, numerical example with initial conditions are solved to confirm the efficiency and accuracy 

of the method. Let   ( ) and  ( ) be the approximate and exact solution respectively.        = |  ( )  
 ( )|. 

Example 1: Considering Volterra integro-differential equation 
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  ( )   ( )   ( )  ∫   ( )  
 

 

 

where 

 ( )  (       )         

subject to initial condition 

 ( )     

Exact solution:  ( )          

Solution 1: 

Solving at N = 5 using power series polynomial. Substituting approximate solution (3) into example 1 gives  

[∑     
(   ) 

   ]  ∑    
  

     ( )  [∑ ∫    
     

 

 
 
   ]          

Collecting the like terms gives 

∑   
 
   [  (   )      ∫       

 

 
]   ( )                         (12)  

Equation (12) can be written in the form 

 ( )   ( )                             (13)      

where 

 ( )  ∑ [  (   )      ∫       
 

 
] 

   ,    ,       -  

collocating at    0    
 

 
     

 

 
     

 

 
      

 

 
       1 and substituting the initial conditions gives 

 ∗(  )   ∗(  )                (14) 

Solving equation (14), we obtained the following approximate solution 

                                                                          

                

 

Using the above steps for solving shifted Chebyshev polynomial as the basis polynomial function, we 

obtained the approximate solution; 
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Table 1: Exact and approximate values of Example 1 

Xi EXACT 

SOLUTION 

POWER 

SERIESN=5 

SHIFTED 

CHEBYSHEVN=5 

0.0 10.0000000000 9.9999999940 9.9999999820 

0.1 9.9095162580 9.9095099890 9.9095080050 

0.2 9.8362538490 9.8362425180 9.8362784520 

0.3 9.7777545340 9.7777455500 9.7779452710 

0.4 9.7318719820 9.7318683890 9.7324501720 

0.5 9.6967346700 9.6967337920 9.6979915800 

0.6 9.6707130180 9.6707100960 9.6729736100 

0.7 9.6523902870 9.6523833540 9.6559550450 

0.8 9.6405368290 9.6405294490 9.6455982960 

0.9 9.6340873060 9.6340862230 9.6406183790 

1.0 9.6321205590 9.6321256130 9.6397318780 

 

TABLE 2: Absolute Error for Example 1 

Xi POWER SERIESN=5 SHIFTED 

CHEBYSHEVN=5 

0.0 6.00000e-9 1.7000e-8 

0.1 6.2690e-6 8.2530e-6 

0.2 1.13310e-5 2.4603e-5 

0.3 8.9840e-6 1.9074e-4 

0.4 3.5930e-6 5.7819e-4 

0.5 8.7800e-7 1.2569e-3 

0.6 2.9220e-6 2.2606e-3 

0.7 6.9330e-6 3.5648e-3 

0.8 7.3800e-6 5.0616e-3 

0.9 1.0830e-6 6.5311e-3 

1.0 5.0540e-6 7.6113e-3 

 

Conclusion 

The numerical solution of the Volterra integro-differential equation is presented in this study and the results 

are compared to the exact solution. Power series and shifted Chebyshev polynomials are used as the basis 

functions.  

The numerical results of the example as shown in tables shows that the results of power series approximation 

converges to the exact solution than the results of shifted chebyshev approximation. Observation also shows 

that as the value of   increases i.e. (from 0 to 1), the results of the shifted chebyshev diverges from the exact 

solutions.   
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Abstract 

In this paper, a new zero-stable continuous hybrid three-step method is proposed for numerically solving 

initial value problems of first order ordinary differential equations. In deriving the method, the assumed 

power series solution is interpolated at the initial point while its derivative is collocated at some selected 

points in the interval of consideration. The order, consistency, zero stability, convergence and error constant 

of the new method are established. Tables 1 – 4 show the comparison between the proposed method with the 

exact solutions and other existing methods of similar type. The results reveal that the new extension on 

existing methods improved the consistency and stability of the block methods with high degree of accuracy. 

Keywords: Linear Multistep Method, block method, Hybrid points, Zero-stability, Consistency. 
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1.0 Introduction 

The need to overcome zero-stability barrier in block methods necessitated the introduction of hybrid methods 

for solving Ordinary Differential Equations, Dahlquist [1]. This method gives room for varying step size and 

it allows the utilization of data off-step.  

The general first order initial value problem being considered is of the form 

                             (   )      (  )              ,  𝑏-                                                                         (1) 

where  (   ) is a given real valued function in the strip   ,  𝑏-  ,    - which is continuous and 

second variable Lipschitzian over its existence domain for the existence of solution of (1) to be guaranteed. 

In recent times, linear multistep methods for the solution of (1) have been developed by researchers ranging 

from the discrete to the continuous forms of the methods. The continuous linear multistep method has greater 

advantages over the discrete method, in that it gives better error estimation, provides a simplified form of 

coefficient for further analytical work at different points and guarantees easy appropriation of solutions at all 

interior points within the interval of integration, Awoyemi [2]. 

Among the authors that have applied hybrid block methods with a different number of steps and hybrid 

points for the solution of first order Ordinary Differential Equations are [3-10]. In this paper, an implicit 

three step hybrid block method whose properties include zero-stability, order, error constant, consistency and 

convergence are derived and illustrated for the numerical solution of first order Ordinary Differential 

Equations. 

 

 

2.0 Derivation of the Method 
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In this section, an illustration for the derivation of a three-step with three hybrid points block method for 

solving (1) is presented. The solution is approximated in the interval ,       - where the step length is 

given by          . The approximate solution adopted to solve (1) is of the form 

                   

                                 ( )  ∑    
 

     

   

                                                                                               ( )    

                                                                                                

 where   's are continuous coefficients to be determined. 

 

The three-step continuous hybrid multistep method derived for the solution of (1) is of the form  

∑      

 

   

  [∑               

 

   

]                                                                                       ( ) 

where    and    are continuous coefficients and    0
 

 
 
 

 
 
 

 
1 are hybrid points. 

Setting p = 2, q = 6 and j = 0(1)7 in (2), the assumed solution is written as 

 

 ( )            
     

     
     

     
     

                                     ( ) 

         

Equation (2) is differentiated once, to obtain 

 

                                ∑        
   

     

 

   

                                                                                            ( )    

 

where   0  
 

 
   

 

 
   

 

 
  1. 

Equation (4) is interpolated at      while (5) is collocated at        to obtain 

 

            
      

      
      

      
      

                                          ( ) 

 

              
       

       
       

       
                                        ( ) 

 

          
 
     

  
 
 

      
  

 
 

      
  

 
 

      
  

 
 

      
  

 
 

   
  

 
 
      ( ) 

 

                  
         

         
         

         
             ( ) 
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         (  ) 

 

                  
         

         
         

         
                  (  ) 

 

          
 
     

  
 
 

      
  

 
 

      
  

 
 

      
  

 
 

      
  

 
 

   
  

 
 
             (  ) 

 

                  
         

         
         

         
                    (  ) 

 

Equations (6) – (13) are written in matrix form to have 

 

 

 

 

Equation (14) is solved by Gaussian elimination method, to obtain the continuous variables   's as follows: 

 

                            

     

                            

 

   
 

  
[           

  
 
 
             

  
 
 
            

  
 
 
       ] 

   
 

   
[          

  
 
 
               

  
 
 
              

  
 
 
        ] 

 

   
 

  
[          

  
 
 
             

  
 
 
             

  
 
 
       ] 
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[         

  
 
 
             

  
 
 
             

  
 
 
       ] 

 

   
 

  
[        

  
 
 
            

  
 
 
           

  
 
 
      ] 

 

 

   
 

   
[     

  
 
 
           

  
 
 
          

  
 
 
     ] 

 

Substituting for    's in (4) and after simplification,  ( ) is obtained as 

 

     

 ( )     .  
   

  
   

   

   
   

  

  
   

 

 
   

 

  
   

 

   
  /      

 

              .    
  

 
   

  

 
   

  

  
   

 

 
   

 

   
  /  

  
 

 

 

 

            .
  

 
   

  

 
   

   

  
   

   

  
   

  

 
   

 

  
  /      
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  /  

  
 

 

 

 

           .
  

 
        

   

  
   

   

  
   

  

 
   

 

  
  /      

 

           .
 

 
   

  

 
   

  

 
   

  

  
   

  

  
   

 

   
  /  

  
 

 

 

 

          .
 

 
   

   

   
   

 

 
   

  

  
   

 

 
   

 

   
  /                                                                   (15) 

 

 

The parameters    and   's are then written as the following functions of  . 

 

                          (t)=1 

 

            ( )    
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  ( ),   ( ) are evaluated at     
 

 
   

 

 
   

 

 
   and the 

 

 values obtained are then substituted into (3) to obtain the implicit hybrid block method as follows:  
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    ]                        (21) 

 

3 Analysis of the proposed method 
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In this section, the main properties of the three-step hybrid block method are presented. The properties 

include the order and error constant, zero stability, consistency and convergence of the method. 

Consider the linear operator   associated with the implicit hybrid block method (16) – (21) defined as 

 

          , (      )-   ∑,   (     )       (     )-                                                                  

 

(  )    

where  ( ) is an arbitrary test function that is continuous and differentiable in the interval ,  𝑏-. 

Obtaining the Taylor series expansions of  (     ) and   (     ) about    and collecting the 

coefficients of    lead to 

 , (      )-      (  )      
 (  )     

    (  )       
  ( )(  )                                 (  )    

where   ‘s such that           are vectors. 

 

3.1 Orders and Error constants [11] 

Using (23), the order of the method are (           )  and error constants are 
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3.2 Zero stability of the methods 

The block hybrid methods (16) – (21) are written in the form 

                      ,           -                                                                                      (24) 

where   ,   ,   ,    are 6 by 6 matrices whose coefficients are given by 
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According to [11], a continuous implicit multistep method is zero-stable if no root of the first char- 

acteristic polynomial ρ(z) has modulus greater than one, and if every root of modulus one has 

multiplicity not greater than the order of the differential equation. 
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The first characteristic equation of the hybrid block methods (16) - (21) is 

ρ(z) = det(zM 1 − M 0)                                                   (25) 

Equation (25) implies that                                                                                    

z6 − z5 = 0 

 

Solving this equation  

z1 = z2 = z3 = z4 = z5 = 0 and z6 = 1. Hence, the methods are zero-stable. 

3.3 Consistency of the methods 

A linear multistep method is said to be consistent if it has an order of convergence, p 1 

[11, 18]. The derived hybrid block method is consistent since the orders are all greater than 1. 

 

3.4 Convergence of the methods 

A hybrid block method is said to be convergent if and only if it is consistent and zero-stable [12]. Since 

the proposed methods satisfy the two conditions, then the methods converge. 

 

3.5 Numerical Implementation of the Scheme 

In this section, the effectiveness and validity of the derived methods are tested and demonstrated   by 

applying them to solve some first order ordinary differential equations. To compare the results 

obtained by the methods with those in literature, the values of h are chosen to be the same as for error 

calculation, the error formula is given by 

E(xn) = |y(x) − y(xn)| (26) 

In (26), y(x) is the exact solution for the problem considered and y(xn) is the approximate solution 

obtained using the derived methods. 

All computations and programs are carried out with the aid of Mathematica soft-ware. 

 

Example 1: Consider the first order Ordinary Differential Equation 

y1 = 20x2 − 20y + 2x,  y(0) = 0,  h = 0.1 (27) 

The exact solution is y(x) = x2 

Table 1 shows the comparison between the proposed methods and Block Adams-Moulton multistep 

method [13] and New uniform order six linear methods [14]. 

 

 

Example 2: Consider the first Ordinary Differential Equation 

y
1
 = 8(y − x) + 1, y(0) = 2, x   [0, 1],  h = 0.1 (28) 

The exact solution is y(x) = x + 2e8x. 

Table 2 shows the comparison between the proposed method and three-step hybrid linear multistep 

method [15] and 3-point hybrid block method [16]. 
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Example 3: Consider the stiff first order Ordinary Differential Equation 

y1 = −20y + 20Sinx + Cosx,  y(0) = 1, x   [0, 2], h = 0.001 (29) 

The exact solution is 

y(x) = Sinx + Exp[−20x] 

Table 3 shows the comparison between proposed method and Hybrid multistep methods with A- 

stability proposed in [17]. 

 

Tables of Results 

TABLE 1 

Numerical Results for Example 1: Comparison between the absolute errors in our method and other 

methods in literature 

 

x Exact 

Solution 

Results 

by the new 

Method 

Error in 

Block M-M 

[13] 

Error in New 

Uniform Order Six 

[14] 

0.0 0.00000 0.00000 0.0000000 0.0000000 

0.1 0.01000 0.01000 1.0629E-2 4.2107E-5 

0.2 0.04000 0.04000 5.3890E-3 6.4073E-4 

0.3 0.09000 0.09000 1.2320E-2 5.3864E-4 

0.4 0.16000 0.16000 1.3008E-3 7.2861E-5 

0.5 0.25000 0.25000 4.1148E-4 1.0418E-5 

0.6 0.36000 0.36000 3.9430E-4 1.7999E-6 

0.7 0.49000 0.49000 4.0724E-5 2.4356E-7 

0.8 0.64000 0.64000 1.3629E-5 3.3443E-8 

0.9 0.81000 0.81000 1.3672E-5 4.8625E-9 

1.0 1.00000 1.00000 1.4145E-6 1.2680E-7 
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TABLE 2 

Numerical Results for Example 2: Comparison between the absolute errors in our method and other 

methods in literature 

 

x Exact 

Solution 

Error by 

the new 

Method 

Error in [15] Error in [16] 

0.0 2.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 

0.1 4.551081857 2.02674E-15 6.79199E-11 2.13163E-13 

0.2 10.10606485 2.53891E-15 6.19000E-11 3.93463E-13 

0.3 22.34635276 3.26854E-15 6.04901E-11 5.44897E-13 

0.4 49.46506039 5.11742E-15 1.09280E-10 6.70575E-13 

0.5 109.6963001 6.41659E-15 1.00240E-10 7.73603E-13 

0.6 243.6208350 7.21764E-15 9.51699E-11 8.57314E-13 

0.7 541.5528149 8.37287E-15 1.29900E-10 9.23484E-13 

0.8 1204.490076 8.65712E-15 1.19410E-10 9.74332E-13 

0.9 2679.761529 9.87654E-15 1.12300E-10 1.01186E-12 

1.0 5962.915974 2.39032E-13 4.488740E-6 1.03806E-12 
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TABLE 3 

Numerical Results for Example 3: Comparison between the 

exact solution and the approximate solution by our method for h = 0.0001 

x Exact Solution Approximate Solution Absolute Error 

0.00000 1.000000 1.000000 0.000000 

0.00005 0.999050 0.999050 0.000000 

0.00010 0.998102 0.998102 0.000000 

0.00015 0.997154 0.997154 0.000000 

0.00020 0.996208 0.996198 0.000010 

0.00025 0.995262 0.995262 0.000000 

0.00030 0.994318 0.994320 0.000002 

 

TABLE 4 

Numerical Results for Example 3: Comparison of the 

Maximum Global Error in our method and other methods in literature 

h Method Maximum Error 

10−2 HBBDF 

BBDF(5) 

1.49360E-2 

3.56801E-2 

 Ode15s 8.36909E-3 

 3SHBM 6.67000E-4 

10−4 HBBDF 

BBDF(5) 

2.55244E-6 

1.06868E-5 

 Ode15s 1.66322E-4 

 3SHBM 1.00000E-6 

10−6 HBBDF 

BBDF(5) 

2.56588E-10 

1.07993E-9 

 Ode15s 2.75074E-6 

 3SHBM 3.17000E-12 
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Abbreviations 

HBBDF Hybrid Block Backward Differentiation Formula of order 5  

BBDF(5)  Fifth Order Block Backward Differentiation Formula 

ode15s Variable order solver based on numerical differentiation formula  

3SHBM  Three-step with three hybrid points block method 

 

4.0 Discussion of Results 

In this paper, a three-step block method with three hybrid points for the numerical solution of first order 

ordinary differential equations is proposed. The method was derived through interpolation of the 

assumed power series solution at the point x = xn and collocation of its first ordered derivative at equally 

spaced points in the interval of consideration. The consistency, zero-stability and applicability of the 

proposed method were considered and well discussed. Numerical results as presented in Tables 1-4 

show that the method performs better than most of the existing methods in literature. Furthermore, the 

method produces results that are very close to the exact solutions for all the problems considered, even 

for stiff problems as revealed by example 3. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın temel amacı, yenilenebilir enerji, fosil yakıtlar, katı atıklar ve nükleer enerji gibi kaynakları 

kullanan enerji üretim sistemlerinin küresel ısınmaya etkisini parametrik olarak araĢtırmaktır. Bu kapsamda 

özellikle bu tür sistemlerden atmosfere salınan CO2 gazının küresel ısınma potansiyeli dikkate alınarak 

gerekli parametrik karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu amaçla, enerji üretim sistemlerinden elde edilen kWh 

elektrik baĢına CO2 salınımları hesaplanmıĢtır ve CO2‘ye bağlı olarak toplam küresel ısınma potansiyelleri 

belirlenmiĢtir. CO2 salınımının en fazla olduğu kömürle çalıĢan termik santraller bu çalıĢmada yapılan 

karĢılaĢtırmalar için referans kabul edilmiĢtir. Ayrıca her bir enerji üretim sisteminin i)100MW kurulu 

gücündeki kömür santralinin yıllık ürettiği elektrik miktarı kadar üretim yaptığı, ii) ÇalıĢmada sadece 

CO2‘nin küresel ısınma etkisinin dikkate alınarak karĢılaĢtırmaların yapıldığı kabul edilir. Bu bilgiler göz 

önüne alındığında, her bir santral için yıllık atmosfere salınan CO2 miktarı hesaplanmaktadır. Elektrik 

üretimi sırasında en yüksek yıllık CO2 salınımı 682710 ton ile kömüre aitken en düĢük CO2 salınımı 2100 

ton ile rüzgâr santrallerine aittir. Aynı miktarda elektrik üreten santraller arasında yapılan kıyaslamada 

kömürle çalıĢan santrale göre göre petrol 0,76; doğalgaz 0,62; biyokütle 0,041; nükleer 0,025; güneĢ 0,013;  

rüzgâr 0,003;  jeotermal 0,0205 ve katı atık tesisi 0.58 oranında daha az CO2 salınımı yapmaktadır. Sonuç 

olarak, termik santraller yerine katı atık santrali, yenilenebilir enerji santralleri veya nükleer enerji santrali 

kullanımı atmosfere salınan CO2 miktarını azaltır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Fosil Yakıtlar, Yenilenebilir Enerji. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to parametrically investigate the impact on global warming of power 

generation systems using resources such as renewable energy, fossil fuels, solid waste, and nuclear energy. 

In this context, the necessary parametric comparisons have been made, especially taking into account the 

global warming potential of the CO2 gas emitted into the atmosphere by such systems. For this purpose, CO2 

emissions per kWh of electricity from power generation systems were calculated and the total global 

warming potentials were determined on a CO2 basis. The coal-fired thermal power plants with the highest 

CO2 emissions were used as a reference for the comparisons made in this study. It is also assumed that each 

power generation system (i) produces as much electricity as the coal-fired power plant generates annually 

with an installed capacity of 100 MW, (ii) only the greenhouse effect of CO2 is considered in the study and 

comparisons are made. Taking this information into account, the annual amount of CO2 emitted into the 

atmosphere is calculated for each power plant. Coal has the highest annual CO2 emission in power 

generation with 682710 tons, and wind power plants have the lowest CO2 emission with 2100 tons. 

Comparing the power plants generating the same amount of electricity, oil 0.76, natural gas 0.62, biomass 

0.041, nuclear 0.025, solar 0.013, wind 0.003, geothermal 0.0205, and solid waste 0.58 emit less CO2 than a 
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coal-fired power plant. Thus, using waste-to-energy, renewable energy, or nuclear power plants instead of 

thermal power plants reduces the amount of CO2 released into the atmosphere. 

Keywords: Global Warming, Fossil Fuels, Renewable Energy. 

 

GĠRĠġ 

Dünya üzerindeki artan nüfusa, geliĢen teknolojiye ve refah düzeyindeki artıĢa bağlı olarak artan enerji 

ihtiyacını karĢılamak için kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanı sıra yenilenebilir enerji ve 

nükleer enerji de kullanılmaktadır. Enerji üretiminin yapıldığı tüm sistemlerde bir sera gazı salınımı ortaya 

çıkar. 

Son yıllarda, farklı enerji üretim tesislerinin çevre kirliliği ve küresel ısınmaya etkisi üzerine araĢtırmalar 

önem kazanmıĢtır. Örneğin; Acar ve Dinçer (2009) fosil yakıt, nükleer, biyokütle ve yenilenebilir enerjinin 

çevresel etkilerini araĢtırmıĢ bu yakıtların emisyon değerlerini ortaya koymuĢtur. Bazmi ve Zahedi (2011), 

farklı tip enerji üretim tesislerine ve bu tesislerde kullanılan yakıt türlerine bağlı olarak kWh baĢına üretilen 

birim elektrik enerjisi baĢına CO2 emisyon değerlerini göstermiĢlerdir. Morato vd., (2019), biyokütle için 

sera gazı etkisi ve doğaya salınan CO2 gazı hakkında araĢtırmalar yapmıĢtır. Literatürde yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde fosil yakıtların, nükleer santrallerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının CO2 salınımı 

bakımından katı atık tesisiyle kıyaslanması konusunda çalıĢmaların eksik olduğu görülmektedir. 

Bu çalıĢmada küresel ısınma sorununa insanlığın ve doğanın yararına olumlu katkı sunacak Ģekilde fosil 

yakıtlar ve biyokütleden üretilen kWh elektrik baĢına atmosfere salınan CO2 miktarı hesaplanmıĢ, bu 

santrallerle aynı güce sahip bir nükleer santral veya yenilenebilir enerji santrali kullanılması durumunda 

doğaya salınan CO2 miktarlarının değiĢimi incelenmiĢ ve çeĢitli önerilerde bulunulmuĢtur. 

 

Enerji Santrallerin Küresel Isınmaya Etkisi 

Yapılarında karbon ve hidrojenin bulunduğu binlerce hatta milyonlarca yıl boyunca toprak altında kalmıĢ 

olan hayvan ve bitkilerin zamanla yüksek basınç altında kalması sonucu ortaya çıkan fosil yakıtlar uzun 

yıllardır ısınma, elektrik üretimi, hidrojen üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.  

Son yıllarda literatürde yapılan çalıĢmalar göz önüne alındığında sera etkisinin azaltılması ve küresel 

ısınmaya karĢı önlem alınması amaç edinilmiĢtir. Küresel ısınmada en büyük rol sahibi fosil yakıtlardır. Fosil 

yakıtların yanması sonucunda ortaya çıkan CO2 gazı sera gazlarının yaklaĢık olarak %70-75‘lik kısmını 

oluĢturmaktadır. 

Fosil yakıtlar için literatürde yer alan bazı CO2 salınım değerleri aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 1. Fosil yakıt kullanan santraller için CO2 salınımı miktarları 

Referans Kömür (g/kWh) Petrol (g/kWh) Doğalgaz (g/kWh) 

Acar ve Dinçer, 2009 660-1300 530-1200 380-1000 

Bazmi ve Zahedi, 

2011 

900 700 450 

Lenzen, 2010 900 700 450 

Turconi vd., 2013 660-1300 530-900 380-1000 
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Yenilenebilir enerji sistemleri ise son yıllarda önem kazanmıĢ, çevre dostu ve doğadaki güneĢ, rüzgâr ve su 

gibi kaynaklar yardımıyla enerji üretiminin yapıldığı sistemlerdir. Biyokütle enerji üretim tesisi ise, odun, 

hayvansal atık, gibi herhangi bir organik maddenin kullanılarak gazlaĢtırılması, yakılması veya pirolizi gibi 

iĢlemler sonucu enerji üretiminin gerçekleĢtirildiği tesislerdir. Ġnsanlık tarihi boyunca muhtemelen GüneĢ‘ten 

sonra kullanılan en eski enerji kaynağı biyokütledir. Ġnsanlar hayatını sürdürebilmek için ısınma ve yemek 

piĢirme gibi aktivitelerde odun, hayvansal atık gibi maddeler olan biyokütleyi kullanmıĢlardır. Yenilenebilir 

enerji sistemleri için literatürde yer alan bazı CO2 salınım değerleri aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 2. Yenilenebilir enerji santralleri için CO2 salınımı miktarları 

Referans Biyokütle 

(g/kWh) 

GüneĢ (g/kWh) Rüzgar (g/kWh) Jeotermal 

(g/kWh) 

Acar ve Dinçer, 

2009 

8,5-130 13-200 3-80 20-140 

Bazmi ve Zahedi, 

2011 

- 40-150 65 20-140 

Lenzen, 2010 - 40-150 65 20-140 

Turconi vd., 2013 8,5-130 13-190 3-41 - 

 

Uranyum, Plütonyum gibi büyük atomların parçalanarak ortaya büyük bir enerji çıkması sonucu elektrik 

üretilmesi prensibine dayanan nükleer santraller ilk olarak 1950‘li yıllarda kullanıma açılmıĢtır. Dünya 

üzerinde farklı ülkelerde yaklaĢık 70 yıldır uygulama alanı bulan ve büyük miktarda enerjinin açığa çıktığı 

bu santrallerde elektrik üretimi aĢamasında fosil yakıtlı santrallere kıyasla daha az miktarda CO2 salınımı 

vardır. Bununla birlikte elektrik üretim aĢamasına kadar geçen süreçte de CO2 salınımı mevcuttur. Bir 

nükleer enerji santralinde ilk aĢamadan son aĢamaya kadar Ģu Ģekilde bir döngü mevcuttur. Santralde yakıt 

olarak kullanılacak olan Uranyum ilk olarak uranyum madenciliği yapılarak çıkarılır. Sonrasında öğütme, 

dönüĢtürme, zenginleĢtirme aĢamalarından geçirilerek pelet haline getirilir ve sonrasında yakıt çubuklarına 

doldurulmasıyla birlikte nükleer yakıt üretimi gerçekleĢtirilmiĢ olur. Tesisin çalıĢmasıyla birlikte oluĢan 

atığın yeniden iĢlenmesi, kapsüllenmesi, atıkların depolanması iĢlemleri sonucunda tüm döngü tamamlanmıĢ 

olur. Bu döngüde madencilik sırasında 47 kg CO2/kg Udoğal salınımı, dönüĢtürme aĢamasında 7 kg CO2/kg 

Udoğal‘dan daha az karbondioksit salınımı, zenginleĢtirmede 140 kg CO2/kg Udoğal salınımı ve yakıt üretimi 

sırasında 3 kg CO2/kg Udoğal salınımı yapılarak sadece elektrik üretimi aĢamasında değil ilk aĢamadan son 

aĢamaya kadar sürekli olarak değiĢik miktarlarda karbondioksit salınımı mevcuttur (Weis vd.,1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Nükleer enerji santralleri için CO2 salınımı miktarları 
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Referans Nükleer Enerji Santrali (g/kWh) 

Acar ve Dinçer, 2009 3-200 

Bazmi ve Zahedi, 2011 65 

Lenzen, 2010 65 

Turconi vd., 2013 3-35 

 

Katı atık enerji üretim tesisleri ise, evsel atıkların ve belediye katı atıklarının gazlaĢtırılması, yakılması veya 

pirolizi gibi çeĢitli iĢlemler sonucu enerji üretiminin gerçekleĢtirildiği tesislerdir. Bu iĢlem sonucunda 

Ģehirlerdeki çöp yığılmalarının önüne geçilip daha hijyenik bir çevre elde edilirken aynı zamanda enerji 

üretimi gerçekleĢtirilir. 

 

Tablo 4. Katı atık enerji santralleri için CO2 salınımı miktarları 

Referans Katı Atık Enerji Santrali  (g/kWh) 

Porteous, 2001 525-950 

Christensen vd., 2015 500 

Eriksson ve Finnveden, 2009 296-569 

 

BULGULAR 

Fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji santralleri, nükleer santraller ve katı atık tesislerinden üretilen elektrik 

sonucu doğaya salınan CO2 miktarları Tablo 1-4‘de verilmiĢtir. Nükleer güç santrallerinde yakıt olarak 

kullanılan uranyum, elektrik üretiminin sağlandığı neredeyse tüm diğer enerji kaynaklarından daha az sera 

etkisi yapmaktadır. Ġlk yatırım maliyeti açısından daha maliyetli olan nükleer santraller yıl içerisinde fosil 

yakıtlı santrallere kıyasla daha uzun süre çalıĢmasına rağmen doğaya CO2 salınımı çok daha az ve sera etkisi 

bakımından fosil yakıtlı santrallere kıyasla daha avantajlıdır. Dünya Nükleer Birliği‘nin sunmuĢ olduğu 

verilere göre sera gazı emisyonu en fazla fosil yakıtlı santrallerden kaynaklı olarak gerçekleĢmektedir. 

Örneğin, kömür ile enerji üretilen santrallerde kWh baĢına ortalama 1050 gram CO2 salınımı gerçekleĢirken, 

bu miktar petrol ile enerji üreten santraller için ortalama 700 gram ve doğalgaz ile enerji üreten santraller için 

ise ortalama 450 gramdır. Aynı miktarda elektriğin nükleer santral ile üretilmesi sonucu ise kWh baĢına 

ortalama 16 gram CO2 açığa çıkmaktadır (Türkiye‘nin Nükleer Santral Projeleri,2016). 

ÇalıĢmanın bu kısmında literatürden derlenen bilgilerden hareket edilerek kullanılan santral ve yakıt tipine 

göre doğaya salınan CO2 miktarı belirlenecek ve aralarında bir kıyaslama yapılarak hangisinin daha çevre 

dostu hangisinin daha zararlı olduğu ortaya konulmuĢtur. 

 

 

 

Tablo 5. Farklı yakıtlarla çalıĢan santraller hakkında bilgiler-I (Bp Statistics, URL-1, URL-2) 
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Santral Türü Küresel olarak 

harcanan miktar 

(Mtoe/yıl) 

1 kg yakıttan açığa 

çıkan enerji (MJ) 

Yıllık kullanım 

süresi (gün) 

Kömür 3731,5 30 270-340 

Petrol 4621,9 45 270-340 

Doğalgaz 3156 39 270-340 

Jeotermal ve Biyokütle 132,6 19 270-340 

Nükleer 596,4 500000 320-340 

GüneĢ 100,2 - 290-300 

Rüzgâr 254 - 290-300 

 

Yıllık harcanan yakıt miktarlarına bakıldığında çok daha fazla miktarda yakıt sarfiyatının olduğu fosil 

yakıtlardan ortaya çıkan enerjinin kat kat fazlası daha düĢük miktarda nükleer yakıt kullanılarak elde edilir. 

Ayrıca yıllık kullanım süresi olarak termik santraller yılda ortalama 300 gün çalıĢırken, nükleer santraller 

ortalama 330 gün boyunca çalıĢarak elektrik üretimi ve hidrojen üretimi gibi farklı iĢlemlerde 

kullanılabilmektedir. 

 

Tablo 6. Farklı yakıtlarla çalıĢan santraller hakkında bilgiler-II (Bp Statistics, URL-1, URL-2) 

Santral Türü Santral Sayısı 

(Adet) 

Üretilen Elektrik 

(milyar kWh) 

CO2 salınımı 

(g-CO2/kWh) 

Kömür 1 0,7 975,3 

Petrol 1 0,7 742,1 

Doğalgaz 1 0,7 607,6 

Biyokütle(30MW) 35 0,7 40 

Nükleer 1 0,7 24,2 

GüneĢ(1MW) 700 0,7 13 

Rüzgar 135 0,7 3 

Jeotermal - 0,7 20 

Katı atık - 0,7 569 
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100 MW kurulu güce sahip kömür santralinin yıllık ürettiği elektrik miktarına göre Tablo 6‘daki 

karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Enerji üretiminin sağlandığı her biri aynı miktarda elektrik üreten ve farklı 

yakıtlar kullanan santrallerin CO2 salınımları Tablo 6‘da verilmiĢtir. Bu veriler kullanılarak aĢağıdaki 

hesaplamalar yapılmıĢtır. 

Enerji tesisinin küresel ısınma etkisi (GWP) aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

                                       (1) 

Kömür santrali yerine farklı bir enerji tesisi kullanılırsa CO2 miktarındaki azalma aĢağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır. 

                                (2) 

Ġndirgeme oranı aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

                               (3) 

 

Tablo 7. CO2 salınımının karĢılaĢtırılması 

Santral Türü Toplam GWP Etkisi 

(kton) 

Kömür yerine 

diğer kaynak 

kullanılırsa ne 

kadar CO2 azalır? 

(kton/yıl) 

Ġndirgeme Oranı 

Kömür 683 - 1 

Petrol 519 163 0,76 

Doğalgaz 425 257 0,62 

Biyokütle 28 654 0,041 

Nükleer 17 665 0,025 

GüneĢ 9,1 673 0,013 

Rüzgar 2,1 680 0,003 

Jeotermal 14 668 0,0205 

Katı atık 398 284 0,58 

 

Denklem 1-3 kullanılarak gerçekleĢtirilen hesaplamalar sonucunda oluĢturulan Tablo 7‘ye göre CO2 

salınımının azaltılması için fosil yakıtlı santraller yerine nükleer santraller veya rüzgâr santralleri 

kullanılmalıdır.  

 

 

 

TARTIġMA VE SONUÇ  
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Bu çalıĢmada literatürden toplanan bilgilerle kömür, petrol, doğal gaz, biyokütle, yenilenebilir enerji ve 

nükleer yakıt kullanan enerji santralleri arasında CO2 salınımı açısından bir kıyaslama yapılmıĢtır. Söz 

konusu çalıĢmada, kullanılan santral ve yakıt türüne göre kıyaslama yapılarak hangi santral türünün CO2 gazı 

salınımı yaparak küresel ısınmaya daha fazla neden olduğu hangi santralin küresel ısınmaya etkisinin daha az 

olduğu gösterilmiĢtir. Bir sıralama yapmak gerekirse bu çalıĢmanın sonuçları Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

 Elektrik üretimi sırasında en yüksek yıllık CO2 salınımı 683000 ton ile kömüre aitken en düĢük CO2 

salınımı 2100 ton ile rüzgâr santrallerine aittir. 

 Aynı miktarda elektrik üreten santraller arasında yapılan kıyaslamada kömürle çalıĢan santrale göre göre 

petrol 0,76; doğalgaz 0,62; biyokütle 0,041; nükleer 0,025; güneĢ 0,013;  rüzgâr 0,003;  jeotermal 0,0205 

ve katı atık tesisi 0,58 oranında daha az CO2 salınımı yapmaktadır. 

 Doğaya salınan CO2 miktarını azaltmak için fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji veya nükleer enerji 

tercih edilebilir.  

 Bir kömür santralinden elde edilen elektrik yaklaĢık olarak 35 adet biyokütle tesisi, 700 adet güneĢ paneli 

ve 135 adet rüzgâr türbini gerektireceğinden yer ve kaynak problemi olacağı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR 



 

  584
 

Acar, C., Dincer, I. (2017). Environmental impact assessment of renewables and conventional fuels for 

different end use purposes. International Journal of Global Warming, 13(3/4), 260. 

doi:10.1504/ijgw.2017.087197 

Bazmi, A. A., Zahedi, G. (2011). Sustainable energy systems: Role of optimization modeling techniques in 

power generation and supply—A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(8), 3480–3500. 

doi:10.1016/j.rser.2011.05.003 

Bp Statistics, (2016). http://oilproduction.net/files/especial-BP/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-

full-report.pdf. (EriĢim Tarihi: 25/10/2022) 

Eriksson, O., Finnveden, G. (2009). Plastic waste as a fuel - CO2-neutral or not? Energy & Environmental 

Science, 2(9), 907. doi:10.1039/b908135f 

Kocaoglu, Y. (2009). Elektrik Enerjisinde Maliyet Ġncelemesi, Elektrik Mühendisleri Odası. 

https://www.emo.org.tr/ekler/df3320b413d8eb7_ek.pdf. (EriĢim Tarihi: 22/10/2022) 

Lenzen, M. (2010). Current State of Development of Electricity-Generating Technologies: A Literature 

Review. Energies, 3(3), 462–591. doi:10.3390/en3030462 

Morato, T., Vaezi, M., Kumar, A. (2019). Assessment of energy production potential from agricultural 

residues in Bolivia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 102, 14–23. doi:10.1016/j.rser.2018.11.032 

Turconi, R., Boldrin, A., Astrup, T. (2013). Life cycle assessment (LCA) of electricity generation 

technologies: Overview, comparability and limitations. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, 

555–565. doi:10.1016/j.rser.2013.08.013 

Türkiye‘nin Nükleer Santral Projeleri: Soru-Cevap Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje 

Uygulama Dairesi Yayın Serisi, 2016. 

URL-1. http://www.aphref.aph.gov.au/house_committee_isr_uranium_report_chapter4. (EriĢim Tarihi: 

05/10/2022) 

URL-2. http://nukleerakademi.org/nukleer-enerji/yenilenebilir-enerji-kaynaklari/. (EriĢim Tarihi: 

19/01/2022) 

Varun, Bhat, I. K., Prakash, R. (2009). LCA of renewable energy for electricity generation systems—A 

review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(5), 1067–1073. doi:10.1016/j.rser.2008.08.004 

Weis, M., Kienle, F., Hortmann, W. (1990). Kernenergie Und Co2: Energie- Aufwand Und Co2-Emissionen 

Bei Der Brennstoffgewinnung, Elektrizitatswirtschaft Jg 89. 

Porteous, A. (2001). Energy from waste incineration — a state of the art emissions review with an emphasis 

on public acceptability. Applied Energy, 70(2), 157–167. doi:10.1016/s0306-2619(01)00021-6 

Christensen, T.H., Damgaard, A., Astrup, T.F. (2015). Waste to energy the carbon perspective Waste 

Management World. 

 

       



 

    585 
 

  APPLICATION OF  SLIME MOULD ALGORITHM SMA AND ANN MODEL TO PREDICT 

WATER QUALITY INDEX: THE YEġILIRMAK RIVER, TURKEY 

 

Hasanain Zamili
1
  

1Ondokuz Mayis, Engineering, Environment, Wasit, Iraq. 

1ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-1261-8591 

Gulfem Bakan
2
  

2Ondokuz Mayis, Engineering, Environment, Samsun, Turkey. 

 2ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-2752-1303 

 

ABSTRACT 

Prediction of the water quality index is crucial for planning a sustainable ecosystem and executing a good 

management strategy to prevent environmental disasters. This study suggests a novel haybird model that 

forecasts monthly water quality index based on historical data, which combines preprocessing data 

techniques and artificial neural network (ANN) based on a metaheuristic Algorithm (Slime Mould Algorithm 

SMA). The suggested methodology was developed and validated using eleven water quality parameters 

data(BOD5, PH, DO, Ca+2, CL-1, EC, Mg+2, Na+1, SO4, TDS, NO2
−1 ) for the YeĢilırmak River in Çorum City, 

turkey, spanning twenty years, from (1995 to 2014), along with the influence of climatic factors (rainfall). 

Moreover, the assigned weight approach was adopted to calculate the water quality index (WQI). The raw 

dataset was divided into three groups: training(70%), testing(15%), and validation(15%). The results show 

that the preprocessing technique (the natural logarithm Ln, singular spectrum analysis SSA and tolerance) 

enhances the quality of the original data and contributes by selecting the optimal prediction model's input. 

Also, the haybird model (SMA-ANN) yields a good result in prediction water quality index depending on 

different statistical criteria (determination coefficient (R²), mean absolute error  (MAE), and root means 

squared error (RMSE)) and was achieving to  MAE=0.0186, RME=0.021 and  R2= 0.921.  

Keywords: Forecasting, Water Quality index WQI, Slime Mould Algorithm SMA, YeĢilırmak River. 
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1. INTRODUCTION 

Water is a fundamental natural resource for the living organisms on Earth. Therefore, it must be clear from 

any potentially dangerous chemicals or living microbes in quantities that endanger human health[1]. 

Unfortunately, the world population has insufficient access to potable water, where the worldwide population 

percentage that lacks access to drinking water will increase as we go into the future, and it is likely to be 

50% by 2050[2]. Furthermore, due to the change in the climate, the frequency and intensity of severe 

climatologies, like the expansion of droughts and intense precipitation, will exacerbate the potential for 

pollution incidents [3,4].Assessment and Prediction of the water quality are required to effectively manage 

river systems so that sufficient actions can be implemented to ensure that the pollution levels stay within 

permissible limits and are mandatory for developing various remediation strategies[5]. A water quality index 

(WQI) is a combined indicator and mathematical tool that provides end users with information based on 

specific water content parameters and converts them into a single unit-less value [6]. The imperative for 

improved reliability, accuracy and capability around data-driven methods has encouraged scientists to 

develop creative models. Most recently, Numerous engineering prediction issues have been resolved using 

artificial intelligence techniques like artificial neural networks (ANNs)[7]. (ANN) are computers comprised 

of several computational nodes known as neurons and their connections. Such a model's method of operation 

closely resembles how the human brain functions[8]. Moreover, ANNs' capacity to describe complex, 

nonlinear processes without any prior knowledge of the input-output variable relationship is a crucial 

advantage over other modelling methodologies. 

This research aims to predict the water quality index using the ANN with an optimization algorithm (SMA) 

to give the environmental organization the optimal strategy for planning and control. Additionally, consider 

the climatic variable  (rainfall) as one of the model input parameters. Moreover, The initial part of the 

investigation was to identify the variables that substantially affect WQI values.  

 

2. METHODOLOGY 

The proposed methodology is shown in the Framework below (figure 1). 

 

Figure 1. Flowchart to predict WQI. 

 

2.1. Dataset 

The dataset employed in this research was collected from The YeĢilirmak River within Çorum city borders 

during the period from 1995 to 2014. also, an influential climatic factor was adopted as the input parameter. 

The dataset has 11 critical parameters( BOD5, PH, DO, Ca+2, CL-1, EC, Mg+2, Na+1, SO4, TDS, NO2
−1 ).about 

the rainfall factor the data was collected from National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

[9]. 

 

2.2. Data Preprocessing 

the processing stage is crucial in the data analysis to increase the data quality. The natural logarithm 

technique (Ln) was applied as a data normalization tool to realize the expectations of optimization data, 

where the SPSS 26 statistics package was adopted. Additionally, the Matlab program was used to run the 
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the performance  
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spectrum analysis SSA technique, which decomposes the original time series and removes the noise signal. 

Moreover, to determine the ideal scenario for the input predictors, the tolerance approach was used (SPSS 26 

package). 

 

2.3. Slime Mould Algorithm (SMA) 

The slime mould algorithm (SMA), which was developed by Li, et al. [10], has been utilized to resolve 

optimization issues such as the Prediction of water consumption [11], estimation of solar photovoltaic cell 

parameters[12], and for optimal economic emission dispatch[13]. SMA is suggested based on the nature of 

the oscillation mode of slime mould. The algorithm primarily employs the weights to simulate the negative 

and positive feedback of the slime mould's wave of propagation based on a bio-oscillator to create the best 

path for connecting food with exploitation propensity and good exploratory ability. 

 

2.4. Artificial Neural Network 

Neural network (NN) models are utilized as extremely potent machine learning techniques for time-series 

forecasting in various engineering applications. The ANN model has an input layer, a hidden layer or layers, 

and an output layer. Neurons are managed by weight and bias parameters for each hidden layer. The 

activation function is utilized to move data from the hidden-layers towards the output-layer. The weights of 

the NN Framework are chosen using learning methods. The selection of weights is based on minimum 

performance indicators such as mean square error (MSE).In this study. The ANN approach was implemented 

using Matlab Toolbox. According to [14,15], The data was separated into three groups: training, testing, and 

validation, with 70%, 15%, and 15% of the values used for each set (respectively). 

 

3. RESULT & DISCUSSION 

3.1. Effect of preprocessing techniques 

Natural logarithm(Ln) was adopted to normalize the original data (WQ parameters, rainfall and WQI)  to 

decrease the negative consequences of extreme values and attain the normal dataset distribution. For example 

(figure 2), a boxplot shows the normalized and clean Chlorine (CL-1 )data. Then, the technique of singular 

spectrum analysis (SSA) was utilized to divide the initial time series into three distinct components to 

remove the noise, as shown in figure 3 Finally, the best model input scenario was chosen using a tolerance 

technique to accurately replicate the WQI and reduce multicollinearity by removing unnecessary parameters. 

Regarding [41], The selected input parameters' tolerance value must be greater than 0.2.table 1 below shows 

the model input parameters. 

 



 

  588
 

  

Figure 2. Chlorine (CL-1 ) data before & after normalizing & cleaning. 

  

 

Figure 3. the WQI initial time series, the denoise time series and two noise signals. 
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Table 1. best model input scenario. 

Input parameters tolerance value 

biological oxygen demand 0.65 

rainfall 0.73 

magnesium 0.54 

potassium 0.52 

Chlorine 0.35 

  

3.2. The Hybrid Model (SMA-ANN) 

the optimization metaheuristic  ( slime mode algorithm) was combined with ANN to determine the number 

of neurons in the two hidden layers (N1, N2) and the value of the learning rate (LR). This research used 

swarm sizes ( 10,  20,  30,  40, and  50 pop) for every swarm that was repeated five times with (200 

iterations) to produce the smallest fitness function (MSE). Figure 4 depicts the minimal fitness function for 

all swarms WQI and shows the SMA performance. 
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Figure 4. MPA algorithm  Performance for WQI. 

 

Figure 5 below shows that the size (401) outperformed other swarms and achieved the lowest fitness 

function (MSE = 0.0131, with 18 Iterations).  

 

Figure 5. MPA algorithm best performed. 

 

The hyperparameters for MPA-ANN were (Lr = 0.0491, N1 = 4, N2=18), and this value was utilized to build 

the ANN net. After that, every ANN model was run multiple times to find the best network that produces 

reliable results. Finally, to evaluate the WQI model's efficacy, three statistical metrics (RMSE, MAE, and 

R2) were applied to the validated data. Table 2 present the criteria value.  

 

Table 2. Performance evaluation for the data validation phase. 

The Model MAE RMSE R
2 

SMA-ANN 0.0186 0.0210 0.921 
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4. CONCLUSION 

prediction Water quality is a critical component in water body planning and administration because it can 

help to identify appropriate strategies to prevent environmental disasters. This study explored the 

predictability of monthly water quality using hybrid pre-treatment signals and hybrid modelling 

methodologies. Twenty years of historical water quality data with climatic factors (rainfall) were used. Based 

on the research's findings, it can be said that the hybrid model (SMA-ANN) offered a reliable forecast with a 

determination coefficient (R2 = 0.921) and that the pre-treatment signal processing method could enhance the 

raw data quality. Finally, this study's recommended technique can utilize as a foundation for future research. 
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Özet 

Üretim yönetim sistemleri (MES), üretimden veri toplama sürecinde birçok fazla uygulama ve hizmet 

noktası ile sürekli  haberleĢme ihtiyacı duymaktadır. Makineler ile haberleĢmek, bu makinelerden üretim, 

duruĢ, proses kriterleri gibi veriler toplamak, ERP‘ler ile haberleĢip, ERP‘ye fiili maliyet muhasebesi 

yapabilmesi için gerekli verileri sunmak, PLM sistemleri ile haberleĢmek ve bu sistemlerden ürün ağacı 

yapılarını çekme gibi bir çok haberleĢme ihtiyacı mevcuttur. 

Tüm bu veri alıĢ veriĢ hizmetlerinin kesintisiz ve doğru bir Ģekilde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. 

Toplanan veriler hem üretim yönetiminde verileri analiz eden, planlayan ve uygulayan üretim personelleri 

hem de ERP sistemlerinde fiili maliyet muhasebesi verilerini inceleyen üst yöneticiler için kritik bir değer 

içermektedir. 

Bunların yanında üretim yönetim uygulamasının kendi içerisinde de gerçekleĢen belirli aksiyonlara yönelik 

arka planda otomatik çalıĢması gereken hizmetler yer almaktadır. 

WCF (Windows Communication Foundation), hizmet yönelimli uygulamalar oluĢturmaya yönelik bir 

çerçevedir. WCF kullanarak, verileri bir hizmet uç noktasından diğerine zaman uyumsuz iletiler olarak 

gönderebilmesi sağlanmaktadır. Hizmet uç noktası, IIS (Internet Information Service) tarafından barındırılan 

bir sürekli kullanılabilir hizmetin parçası olabildiği gibi,  bir uygulamada barındırılan bir hizmet de 

olabilmektedir.  Ġletiler, tek bir karakter veya bir kelime olarak bir XML olarak gönderilebilir ya da ikili veri 

akıĢı gibi karmaĢık olabilir. 

GeliĢtirilen CoralReef Server uygulaması da  WCF tabanlı bir uygulama olarak planlanmıĢtır. GeliĢtirdiğimiz 

CoralReef WCF uygulaması ile uygulama içinde belli baĢlı hizmet noktalarıyla kesintisiz ve doğru veri 

haberleĢmesi sağlanmıĢtır. 

CoralReef MES uygulamamızın WCF uygulaması ile gerek kendi bünyesindeki ek hizmetler gerekse diğer 

entegre olması gereken databaseler ile iletiĢim ve veri alıĢveriĢinin hızlı ve kesintisiz olması sağlanmıĢtır. 

Proje geliĢtirirken kendi veri tabanımızın yanı sıra veri tabanımızda olmayan verilere de ihtiyaç 

duyabilmekteyiz. BaĢka projelerden veya veri tabanlarından kendi projemize veriler dahil etmek istediğimiz 

bu gibi durumlarda, bu verilere servisler ile ulaĢabilmekteyiz. WCF servislerin kullanımı birçok farklı 

iletiĢim yöntemlerine göre çok daha rahattır. Ġçerisinde metotlar yer alır ve bunlarla geliĢtirme yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: ERP, MES, WSF, CoralReef, Hizmet Yönelimli Uygulamalar 
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Abstract 

Manufacturing Execution Systems (MES) need to communicate with multiple applications and service points 

in the process of collecting data from production. There are many communication needs such as 

communicating with machines, collecting data such as production, stoppage, process criteria from these 

machines, communicating with ERPs, presenting the necessary data to the ERP to make actual cost 

accounting, communicating with PLM systems and pulling the product tree structures from these systems. 

It is important that all data exchange services are carried out uninterruptedly and accurately. The collected 

data contains a critical value for both production personnel who analyze data in production management and 

senior managers who examine actual cost accounting data in ERP systems. 

In addition to these, there are services that need to run automatically in the background for certain actions 

that take place within the production management application itself. 

WCF (Windows Communication Foundation) is a framework for building service-oriented applications. 

Using WCF enables you to send data from one service endpoint to another as asynchronous messages. A 

service endpoint can be part of a continuously available service hosted by IIS (Internet Information Service) 

or a service hosted in an application.  Messages can be sent as an XML as a single character or a word, or 

they can be as complex as a binary data stream. 

The CoralReef Server application is planned as a WCF-based application. 

With the CoralReef WCF application we have developed, uninterrupted and accurate data communication 

with certain service points has been ensured. 

With our WCF application, CoralReef ensures fast, uninterrupted communication and data exchange with 

both its own additional services and other databases that need to be integrated. 

While developing the WCF project, we needed some foreign data. In such cases where we want to include 

data from another projects or databases in our own project, we can access this data with services. WCF 

services are much more comfortable to use than many other communication methods. 

Keywords: ERP, MES, WCF, CoralReef, Service Oriented Applications 



 

    595 
 

OYUNLAġTIRMANIN SÜREÇ YÖNETĠMĠNE ENTEGRASYONU  

INTEGRATION OF GAMIFICATION INTO PROCESS MANAGEMENT 

 

Alper KAYACIK 

ĠletiĢim Yazılım A.ġ.   Bursa TÜRKĠYE 

ORCID ID: 0000-0003-3560-9679 

 

Özet 

OyunlaĢtırma (Gamification), oyun felsefesinin oyun dıĢı alanlarda, motivasyonu arttırmak ve kullanıcıları 

problem çözmeye teĢvik etmesi için kullanılmasıdır.  

OyunlaĢtırma kavramını kullanan sistemler günümüzde yeni yeni ortaya çıkıyor olsalar da ilerleyen 

zamanlarda teknoloji firmaları bu kavramı kullanan daha farklı sistemler geliĢtireceklerdir. Bu sayede 

iĢletmelere bireylerin motivasyonlarını arttıracak yenilikler sunacaklardır.  

Rekabet koĢullarının teknoloji ile doğrudan iliĢkili olduğu günümüzde tasarladığımız OyunlaĢtırmanın  Süreç 

Yönetimine Entegrasyonu projemizde,  kendi uygulamamız olan BPM (Business Process Management)  

programımız ile süreç takibi sağlarken bu uygulamaya bireylerin veri giriĢlerini  oyunlaĢtırma ile teĢvik 

etmeyi hedefledik. Sistemimizin amacı temel oyunlaĢtırma stratejisi ile bireyleri tamamladıkları görevler için 

ödüllendirmektir. Süreçte yer alan iĢlemler için bireyler akıĢ kapsamında belirlenen ve görevlerin önem 

sıralamalarına göre puanlar alarak birinci olmayı hedeflemektedirler.   

Bu sayede KPI dediğimiz performans göstergelerini de temel alarak, kullanıcıların süreçleri 

gerçekleĢtirilmesini ve sonuçların ölçümlenmesini, kullanıcıları motive ederek sağlayan bir ortam sunmayı 

hedeflemiĢ bulunmaktayız. 

ManageMind üzerinden mevcut durumda yetkili kullanıcılar kendi süreçlerine uygun Ģekilde,  süreç 

akıĢlarını tasarlayabilmektedirler. Bu süreç akıĢları kapsamında dokümanlar ve iĢ akıĢları oluĢturulup ilgili 

kullanıcıların ilgili adımlarda sürece müdahale edilmesini sağlanmaktadır.  Ġlgili kullanıcıların ilgili 

adımlarda süreçteki iĢlemini yapmaları sayesinde sistem üzerinden raporlama ve analiz çalıĢmaları 

yürütülebilmektedir. Ancak bazı durumlarda ilgili kullanıcıların veri giriĢlerini zamanında ve efektif 

yapmaması durumları ortaya çıkabilmektedir. Bu durumu önleyebilmek adına oyunlaĢtırma kavramını 

kullanarak BPM süreçlerinin daha efektif takip edilmesi sağlanmaya çalıĢıldı.  

Firmalara göre öncelikli ve önem arz eden süreçler farklılık gösterdiğinden ManageMind programımızın 

esnek yapısına uygun olarak, kendi süreçlerine oyunlaĢtırma kavramının entegrasyonunu sağlayabilecekleri 

bir yapı oluĢturuldu. Bu yapı ile form değiĢtirildiğinde, incelendiğinde, yeni kayıt oluĢturulduğunda, ilgili 

aĢamada zaman kıyaslamalı olarak müdahale edildiğinde ilgili kullanıcının ne kadar puan alacağını firma 

kapsamında bulunan yetkili kullanıcılar tarafından belirlenmektedir. Bu puanlama yapısı her süreç için farklı 

olarak verilebilecektir.  

Kullanıcıların puanları  skor tablosunda   sürekli gösterilebilmektedir.  Yetkili kullanıcılar tarafından 

skorların detayları incelenebilmektedir. OyunlaĢtırma sonunda, elde edilen sonuçların değerlendirmesi 

firmaların kendi insan kaynakları politikalarına göre planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: OyunlaĢtırma, Süreç Yönetimi, BPM, ManageMind 
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Abstract 

Gamification is the use of game philosophy in non-game areas to increase motivation and encourage users to 

solve problems.  

Gamification is an emerging concept that will be used by technology compagnies to increase the motivation 

of individuals to businesses.  

With the Integration of Gamification into Process Management project, where competition conditions are 

directly related to technology, we aimed to encourage the data entry of individuals to this application with 

gamification while providing process monitoring with our BPM (Business Process Management) program, 

which is our own application. The purpose of our system is to reward individuals for the tasks they complete 

with the basic gamification strategy. Individuals aim to be the first by receiving points according to the 

importance rankings of determined tasks.   

In this way, based on the Performance Indicators called KPI, we aim to provide an environment that provides 

the execution processes and the measurement of user performance. 

Through ManageMind, authorized users can design their process flows in accordance with their own 

processes. Within the scope of these process flows, documents and workflows are created and the relevant 

users are enabled to intervene in the process in the relevant steps.  Thanks to the fact that the relevant users 

perform the process in the relevant steps, reporting and analysis studies can be carried out through the 

system. However, in some cases, situations may arise in which the relevant users do not make their data 

entries in a timely and effective manner. To prevent this situation, it was tried to follow the BPM processes 

more effectively by using the concept of gamification.  

Since the priority and important processes vary according to the companies, a structure has been created in 

accordance with the flexible structure of our ManageMind program, where they can integrate the concept of 

gamification into their own processes. When the form is changed, examined, new record is created with this 

structure, and when the relevant user is intervened in a time comparison at the relevant stage, how many 

points the relevant user will receive is determined by the authorized users. This scoring structure can be 

given differently for each process.  

Users' scores can be displayed continuously in the leaderboard.  The details of the scores can be examined by 

authorized users. At the end of gamification, the evaluation of the results obtained is planned according to 

the companies' own human resources policies.  

Keywords: Gamification, Process Management, BPM, ManageMind 
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Özet 

Alkildimetilamin oksitler, yüzey aktif madde materyalleri arasında önemli bir grup olarak yer almaktadır. 

Alkildimetilamin oksitler; alkali ortamda noniyonik yüzey aktif madde gibi, kuvvetli asidik ortamda ise 

katyonik yüzey aktif madde gibi davranmaktadırlar. Bu tür yüzey aktif maddeler, iyi bir köpükleĢtirici ajan 

olup ayrıca anyonik yüzey maddeler için köpük düzenleyici olarak deterjan formülasyonlarında görev 

almaktadırlar. Anyonik yüzey aktif maddeler ile amin oksitler birlikte kullanıldıklarında, tek baĢlarına 

olduklarından daha iyi bir yüzey aktivitesine sahip kompleksler oluĢturmaktadırlar. Alkildimetilamin oksit 

grupları, geniĢ ölçüde kozmetik ve evsel ürünlerin formülasyonlarında kullanılmaktadır. Lauramin oksitler; 

C12-C14 aralığında düz karbon zincir uzunluğuna sahip, en yaygın kullanılan amin oksit tipi yüzey aktif 

maddelerdir. Diğer amin oksit bazlı yüzey aktif maddeler gibi lauramin oksitler de antimikrobiyal özellik 

göstermektedirler. Üretimde kalite kontrol amacıyla kullanılan basit analiz yöntemleri genellikle tek tip 

yüzey aktif maddelerin tayininde uygun olmaktadır. Deterjanlar gibi birden fazla tipte yüzey aktif madde 

karıĢımlarının analizi ise zor olmakta ve özel teknikler gerektirmektedir. Farklı yüzey aktif madde tiplerinin 

kantitatif tayini için analiz yöntemleri geliĢtirmek pratik sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir. Sıvı 

bulaĢık deterjanlarında bulunan uzun zincirli alkilamin oksitlerin kantitatif olarak tayini zor olmakla birlikte, 

iki faz titrasyon metodu ile yapılan anyonik aktif madde analizlerinde de giriĢim yapmaktadır. Bu çalıĢmada; 

lauramin oksit ile birlikte anyonik yüzey aktif madde içeren sıvı bulaĢık deterjanlarının kantitatif olarak 

tayini iki adımda gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci adımda; iki faz titrasyon metodu ile sıvı bulaĢık deterjanı içinde 

bulunan toplam anyonik aktif madde miktarına eĢdeğer olacak katyonik aktif madde hyamine çözeltisi 

belirlenmiĢtir. Ġkinci adımda ilk olarak, stokiyometrik olacak Ģekilde hazırlanan deterjan örneğinde lauramin 

oksit miktarını tayin etmek için anyonik aktif madde ile kompleks oluĢturacak eĢdeğer hyamine çözeltisi 

ilave edilerek tampon inorganik tuz çözeltisi ile diklorometan yardımıyla ekstrakte edilmiĢtir. Son olarak, 

asidik metilen mavisi çözeltisi yardımıyla, asidik pH seviyesinde örnek içindeki lauramin oksit miktarı, 

katyonik aktif madde özellik göstermesi sebebiyle iki faz titrasyon metodunda belirtilen Ģekilde, anyonik 

aktif madde SDS çözeltisi ile titre edilerek kantitatif olarak tayin edilmiĢtir. Elde edilen analitik veriler 

yardımıyla validasyon çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Lauramin Oksit, Analiz Yöntemi, Deterjan, Yüzey Aktif Madde 
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Abstract 

Alkyl dimethyl amine oxides belong to an important group of surfactant materials. Alkyl dimethtyl amine 

oxides behave as nonionic surfactants in alkaline media and as cationic surfactants in strong acid media. 

Amine oxides are good foaming agents and act as foam stabilizers for anionic surfactants in detergent 

mixtures. With anionics, alkyl dimethyl amine oxides can form a complex that has better surface activity 

than either the anionic or the amine oxide. These groups are used extensively in formulations for cosmetics 

and household products. Lauramine oxides are amine oxides with C12-C14 alkyl tail and they are the most 

frequently-used surfactants of this type. Like other amine oxide based surfactants they are antimicrobial. 

Simple analytical methods are available to analyze most single surfactants. These methods are widely used in 

production and quality control. The analysis of detergent mixtures is more difficult and sometimes requires 

specialized techniques. Improving simple analytical methods for quantitative determination of different 

surfactant species is important in practice. Long chain alkyl dimethyl amine oxides in liquid dishwashing 

detergents have not only been difficult to determine but also interfere with anionic active analysis by two-

phase titration method. In this study;  liquid dishwashing detergents which contain both anionic surfactants 

and lauramine oxide are determined quantitatively in two steps. In the first step; total anionic active matter is 

determined by a cationic active matter hyamine titration of an aliquot of sample solution by two-phase 

titration method. In second step;  a second aliquot of sample solution is extracted by adding stochiometric 

amount of hyamine titrant solution with dichloromethane and buffered inorganic salt solution to complex 

with anionic actives, and then lauramine oxide content of the sample which act as a cationic active matter in 

strong acid media is determined quantitatively by titrating the extracted lauramine oxides with a standard 

SDS solution with an acidic methylene blue solution like two-phase titration method. Validation procedures 

are performed via obtained analytical datas. 

Keywords: Lauramine Oxide, Analytical Method, Detergent, Surfactant 
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ABSTRACT 

Agricultural productivity comes to the fore every day with the increase in the world population and the 

precautions taken to increase productivity are gradually increased. In order to increase the productivity of 

agricultural products, identifying weeds by distinguishing them from agricultural products and taking 

precautions by intervening weeds at an early stage are among the issues that maintain their importance in the 

agricultural sector. It is aimed to reduce agricultural costs and increase crop productivity and quality, 

especially with the application of artificial intelligence technologies in this sector. In this study, classification 

studies are carried out with Region-based Convolutional Neural Network (R-CNN) from deep learning 

approaches with Multi Layer Perceptron (MLP) and Support Vector Machine (SVM) from machine learning 

approaches in order to distinguish agricultural crops from weeds. Distinctive feature vectors are extracted on 

data containing three different classes with the R-CNN method. In the simulation study, 1300 image data 

including 512 512 color images of sesame crop and weeds are used. Of the data produced by the data 

augmentation technique, 5137 data are used for the training phase of the model, and 1935 data are used for 

the test phase of the model. The feature groups are determined by the R-CNN approach for the triple 

classification process. The classification stage is carried out with the MLP and SVM methods. Apart from 

the classification performance, the process of detecting plants in different classes has been performed on the 

images with multiple plants. An artificial intelligence-based classifier model is obtained that can distinguish 

between crops and weeds with the proposed approach. It is determined that the performance of the CNN-

MLP model is high compared to the CNN-SVM models with different kernels. The model obtained in this 

study is aimed to be used in the agricultural sector for the early period detection of weeds. 

Keywords: Agricultural crop classification, machine learning, deep learning, convolutional neural networks, 

multi layer perceptron. 
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Dünya nüfusunun artıĢı ile birlikte her geçen gün tarımsal verimlilik ön plana çıkmakta ve verimi yükseltmek 

için alınan önlemler giderek artırılmaktadır. Tarımsal ürünlerin verimliliğini artırmak için zararlı otların 

tarımsal ürünlerden ayırt edilerek tespit edilmesi ve zararlı otlara erken aĢamada müdahale edilerek önlem 

alınması, tarım sektöründe önemini koruyan konular arasındadır. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin tarım 

sektöründe uygulanması ile tarımsal girdi maliyetlerinin azaltılması, mahsul verimliliğin ve kalitesinin 

artırılması hedeflenmektedir. Bu çalıĢmada, tarımsal ürünlerin zararlı otlardan ayırt edilebilmesi için derin 

öğrenme yaklaĢımlarından Bölge Tabanlı EvriĢimsel Sinir Ağı (B-ESA), makine öğrenmesi 

yaklaĢımlarından Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) ve Destek Vektör Makinası (DVM) ile sınıflandırma 

çalıĢması yapılmaktadır. B-ESA yöntemi ile üç farklı sınıf içeren veriler üzerinde ayırt edici öznitelik 

vektörleri çıkartılmaktadır. Benzetim çalıĢmasında, 512×512 renkli susam mahsulü ve zararlı ot görüntülerini 

içeren 1300 adet görüntü verisi kullanılmaktadır. Veri artırma tekniği ile üretilen verilerden 5137 adet veri 

modelin eğitim aĢaması için, 1935 adet veri ise modelin test aĢaması için kullanılmaktadır. Üçlü sınıfa 

ayırma iĢlemi için öznitelik grupları B-ESA yaklaĢımı ile belirlenmektedir. ÇKA ve DVM yaklaĢımları ile 

sınıflandırma aĢaması gerçekleĢtirilmektedir. Sınıflandırma performansı dıĢında çoklu bitkilerin olduğu 

görüntüler üzerinde farklı sınıflardaki bitkilerin tespit edilmesi iĢlemi de yapılmıĢtır. Önerilen yaklaĢım ile 

mahsul bitkileri ve zararlı otları birbirinden ayırt edebilen yapay zekâ tabanlı bir sınıflandırıcı model elde 

edilmiĢtir. ESA-ÇKA modelinin farklı çekirdek içeren ESA-DVM modellerine kıyasla baĢarımının yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada elde edilen model ile erken dönemde zararlı ot tespiti yapılarak bu 

modelin tarım sektörüne uygulanarak kullanılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tarımsal ürün sınıflandırma, makine öğrenmesi, derin öğrenme, evriĢimsel sinir ağı, 

çok katmanlı algılayıcı. 

 

INTRODUCTION 

Crop and weeds detections are among the subjects that maintain their importance in the image classification 

(Murmu and Biswas, 2015), (Raja, Nguyen, Slaughter, and Fennimore, 2020). For a long time, supervised 

and unsupervised classifications have been widely used in remote sensing (Murmu and Biswas, 2015). It is 

seen that soft computing techniques such as fuzzy systems, artificial neural networks and evolutionary 

algorithms give better results than traditional approaches on images in complex environmental conditions 

(Murmu, S., & Biswas, S. 2015). In the agricultural sector, crop classification and mapping, detecting weeds 

and starting early intervention systems based on artificial intelligence are effective in reducing crop 

efficiency and lowering operation costs (Raja, Nguyen, Slaughter, and Fennimore, 2020). Recently, crop and 

weeds identification and intervention systems with effective recognition and classification algorithms have 

been started to be implemented. It is proposed the design of a robotic weeding system consisting of 

mechanical and chemical units with faster response time algorithms in order to reduce the use of agricultural 

chemicals such as herbicides and to prepare an environment suitable for sustainable agriculture (Wu, 

Aravecchia, Lottes, Stachniss, and Pradalier, 2020). The weeds detection algorithm is tested by applying the 

normalized difference vegetation index (NDVI) method on the images from the cameras located at different 

locations on the system. 3D mapping method is recommended to increase the robustness of the proposed 

method. Thus, it is shown that the proposed model with 3D-2D template matching approach and a biased 

naive Bayesian filter approaches reduce false negatives in environments where light intensity changes and in 

difficult terrain conditions (Wu, Aravecchia, Lottes, Stachniss, and Pradalier, 2020). A model that can 

classify three different weeds with deep learning approaches, feature learning and pooling approach, using 

images taken with UAV is proposed (Hung, Xu, and Sukkarieh, 2014). First, the original images are 

convoluted with a filter bank. Then, in order not to subject the filter bank output directly to the classifier and 

to reduce the computational load, it is obtained the required feature vector with the max-pooling approach. 

With the rule-based classification approach, it is achieved the weeds classification model with a success rate 

of over 90% (Hung, Xu, and Sukkarieh, 2014). It is proposed a machine vision-based technique for 

classification and localization of both wild plants and lettuce plants in real time working (Raja, Nguyen, 

Slaughter, and Fennimore, 2020). 
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A machine vision-based technique is proposed for the classification and localization of both weeds and 

lettuce plants as a real-time study (Raja, Nguyen, Slaughter, and Fennimore, 2020). They collected 165 

images from the field test. The dataset includes images of 260 lettuce plants and 1592 weeds plants. They 

extracted the visual attributes of the plant with the crop signaling approach. The classification algorithm 

consists of binarisation, plant particle extraction, crop signal detection, feature extraction, particle analysis 

and grid cell segmentation. With the proposed method, 83.74% weeds recognition rate was obtained for the 

test data (Raja, Nguyen, Slaughter, and Fennimore, 2020). A method has been proposed for the detection of 

maize plant row by on-line discrimination by Mahalanobis distance (ODMD) (García-Santillán and Pajares, 

2018). The proposed method consists of three stages. These are the segmentation, training and testing phases, 

respectively. It is designed to deal with undesirable conditions such as different crop growth rates, different 

amount of light intensity. It has been compared with Support Vector Machine (SVM), Learning Vector 

Quantization (LVQ) and Algorithm based on thresholding and morphological operations (AES) methods. 

ODMD has a higher rate of maize plant order determination compared to other methods with a success rate 

of 91.8% (García-Santillán and Pajares, 2018). For the plant recognition problem with 10 classes, the 

performance of VGG16, VGG19, ResNet50, Xception, MobileNetV2 models were compared. The training 

and test dataset was chosen as 80%-20% splits. The ResNet50 model has been shown to perform well 

compared to other networks, with a test performance of 95.23% (Gupta, Rani, and Bahia, 2020). 

In this study, a model is created to distinguish agricultural products from weeds by using Region-based 

Convolutional Neural Networks (R-CNNs) from deep learning approaches and Multi-Layer Perceptron 

(MLP) and SVMs approaches from machine learning approaches. In the simulation study, 1300 image data is 

used in the test process. Distinctive feature vectors are extracted on data containing three different classes 

with the R-CNN method. By applying the data augmentation technique, 5137 pieces of data are used for 

training and 1935 pieces of data are used for testing. The sesame crop is separated from the background and 

weeds. It is revealed that the CNN-MLP approach has better classification performance than the CNN-SVM-

based methods according to the test data results. The following parts of the paper are summarized as follows: 

deep learning and machine learning methods used in the study are explained in Materrials and Methods 

section. In the Findings and Discussion section, the performances of the models obtained as a result of the 

simulation are compared with each other. In the Conclusion and Future Works section, information is given 

about the studies that can be carried out in the future by giving the obtained results. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The flowchart showing the application stages of the CNN-MLP method used in the study is as in Figure 1. A 

pre-trained CNN model is used in this study. As it can be seen from the flow diagram, using the CNN 

structure with a depth of five layers, a feature sequence that can identify three classes is extracted from the 

images. In the study, 589 images of sesame plants and weeds are used. Dataset cleaning is performed on 

these images. The reason for applying this step can be summarized as preventing to increase the false 

detection rate of the model due to bad photos. After this step, a total of 546 images are obtained. The photo 

size is 4000 3000 colors and is relatively large for processing. Since the training of the model would take a 

very long time, all images is converted to 512 512 3. 546 images are not enough for training. Therefore, 

data augmentation is performed to convert 546 images to 1300 images. This step is somewhat time 

consuming and is the most important step before model building. In this step, bounding boxes to cover the 

objects are drawn on the images and labeling is performed. In Figure 2, examples of sesame crop, weeds and 

background images used in the study are shown. Although the examples here do not represent the entire 

dataset, it is understood from the images that they contain examples with very different color and shape 

information between different classes. After the data preprocessing step, the data produced in accordance 

with the problem using the previously trained R-CNN model is applied to the model input. 5137 data is used 

for training and 1935 data is used for testing. The test data includes 1500 backgrounds, 239 sesame crops, 

196 weeds, respectively.  
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Figure 1. Flowchart of sesame crop classification model based on CNN and machine learning techniques. 
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a) 

    

     

b) 

    

     

c) 

    

     

Figure 2. Sample sesame crop, weeds and background detection images from dataset: a) sesame crop images 

b) weeds images c) background images. 

 

Convolutional Neural Network 

A convolutional network is a multilayer perceptron designed specifically to recognize two-dimensional 

shapes with a high degree of invariance to translation, scaling, skewing, and other forms of distortion. This 

difficult task is learned in a supervised manner by means of a network whose structure includes the following 

forms of constraints (LeCun and Bengio, 1995): 

Feature extraction: Each neuron takes its synaptic inputs from a local receptive field in the previous layer, 

thereby forcing it to extract local features. Once a feature has been extracted, its exact location becomes less 

important so long as its position relative to other features is approximately preserved (Chen, Jiang, Li, Jia, 

and Ghamisi, 2016). 

Feature mapping: Each computational layer of the network is composed of multiple feature maps, with each 

feature map being in the form of a plane within which the individual neurons are constrained to share the 

same set of synaptic weights. This second form of structural constraint has the following beneficial effects 

(Dong, Loy, and Tang, 2016): 

 Shift invariance, forced into the operation of a feature map through the use of convolution with a 

kernel of a small size, followed by a sigmoid function. 
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 Reduction in the number of free parameters, accomplished through the use of weight sharing. 

Subsampling: Each convolutional layer is followed by a computational layer that performs local averaging 

and subsampling, whereby the resolution of the feature map is reduced. This operation has the effect of 

reducing the sensitivity of the feature map‘s output to shifts and other forms of distortion. 

We emphasize that all wights in all layers of a covolutional network are learned through training. Moreover, 

the network learns to extract its own features automatically. The topological visualization of the CNN 

network used in the study is as in Figure 3. Here, five layers of depth are seen in more detail. With the 

224 224 3 input layer, the image is processed with the CNN structure, the Rectified Linear Activation 

Function (ReLU) convolution operation consisting of five layers, and the maximum pooling layer. As a 

result of the feature learning process, it is converted into an array containing 4096 features. Then, this feature 

array is used for classification by machine learning method. 

 

 

Figure 3. Topological visualisation of a CNN. 

 

Support Vector Machine 

The support vector is a supervised machine learning technology that solves a local minimum problem that 

arises when training an Artificial Neural Network (ANN) and SVM is based on the kernel learning method 

(He and Xu, 2019). Although support vector machines are used in both classification and regression analysis 

in the literature, it is a more preferred machine learning method in classification processes in general. This 

method is based on a supervised learning model. During the operation of the algorithm, kernel functions can 

also be used depending on the type of data. In this way, both linear and nonlinear classification operations 

can be performed. If fully decomposable data is used in the classification process, usually all data can be 

classified with a hyperplane. However, if data that cannot be fully decomposed are used, they often cannot 
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be classified with a single plane of the same size. Therefore, different kernel functions are used (Steinwart 

and Christmann, 2008). 

The SVM is an elegant and highly principled learning method for the design of a feedforward network with a 

single hidden layer of nonlinear units. Its derivation follows the principle of structural risk minimization that 

is rooted in Vapnik-Chervonenkis dimension theory (Abu-Mostafa, 1989), which makes its derivation even 

more profound.  As the name implies, the design of the machine hinges on the extraction of a subset of the 

training data that serves as support vectors and therefore represents a stable characteristic of the data. The 

support vector machine includes the polynomial learning machine, radial-basis function network, and two-

layer perceptron as special cases. Thus, although these methods provide different representation of intrinsic 

statistical regularities contained in the training data, they all stem from a common root in a support vector 

machine setting (Haykin, 1999). 

Unlike the popular back-propagation algorithm, the support vector learning algorithm operates only in a bach 

mode. There is another important difference between these two algorithms. The back-propagation algorithm 

minimizes a quadratic loss function, regardless of what the learning task is. In contrast, the support vector 

learning algorithm for pattern recognition is quite different from that for nonlinear regression, as indicated 

here (Haykin, 1999): 

 When performing a pattern-recognition task, the support vector learning algorithm minimizes the 

number of training samples that fall inside the margin of seperation between positive and negative examples; 

this is only approximately true, since the slack variables    are used instead of the indicator function  (   
 ). Although such a criterion is not exactly the same as that of minimizing the probability of classification 

error, it is considered to be more appropriate than the mean-square error criterion that is behind the back-

propagation algorithm. 

 When performing a nonlinear regression task, the support vector learning algorithm minimizes an  -

intensitive loss function that is an extension of the mean absolute error criterion of minimax theory. The 

algorithm is thereby robustified. 

 

Multi Layer Perceptron 

Typically, the network consists of a set of sensory units (source nodes) that constitute the input layer, one or 

more hidden layers of computation nodes, and an output layer of computation nodes. The input signal 

propagates through the network in a forward direction, on a layer-by-layer basis. These neural networks are 

commonly referred to as MLPs, which represent a generalization of the single-layer perceptron. 

MLPs have been applied successfully to solve some difficult and diverse problems by training them in a 

supervised manner with a highly popular algorithm known as the error back-propagation algorithm. This 

algorithm is based on the error-correction learning rule (Aizenberg and Moraga, 2007). As such, it may be 

viewed as a generalization of an equally popular adaptive filtering algorithm: the ubiquitous least-mean-

square (LMS) algorithm for the special case of a single linear neuron. 

Basically, error-back-propagation learning consists of two passes through the different layers of the network: 

a forward pass and a backward pass. In the forward pass, an activity pattern (input vector) is applied to the 

sensory nodes of the network, and its effect propagates through the network layer by layer. Finally, a set of 

outputs is produced as the actual response of the network. During the forward pass the synaptic weights of 

the networks are all fixed. Dring the backward pass, on the other hand, the synaptic weights are all adjusted 

in accordance with an error-correction rule. Specifically, the actual response of the network is subtracted 

from a desired response to produce an error signal. This error signal is then propagated backward through the 

network, against the direction of synaptic connections. The synaptic weights are adjusted to make the actual 

response of the network move closer to the desired response in a statistical sense. The learning process 

performed with the algorithms is called back-propagation learning. 

A MLP has three distinctive characteristics (Haykin, 1999): 
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 The model of each neuron in the network includes a nonlinear activation function. The important 

point to emphasize here is that the nonlinearity is smooth (i.e., differentiable everywhere), as opposed to the 

hard-limiting used in Rosenblatt‘s perceptrons. A commonly used form of nonlinearity that satisfies this 

requirement is a sigmoidal nonlinearity defined by the logistic function: 

   
 

      (   )
 (1) 

where    is the induced local field (i.e., the weighted sum of all synaptic inputs plus the bias) of neuron  , 

and    is the output of the neuron. The presence of nonlinearities is important because otherwise the input-

output relation of the network could be reduced to that of a single-layer perceptron. Moreover, the use of the 

logistic function is biologically motivated, since it attempts to account for the refractory phase of real 

neurons. 

 The network contains one or more layers of hidden neurons that are not part of the input or output of 

the network. These hidden neurons enable the network to learn complex tasks by extacting progressively 

more meaningful features from the input patterns. 

 The network exhibits a high degree of cennectivity, determined by the synapses of the network. A 

change in the connectivity of the network requires a change in the population of synaptic connections or their 

weights. 

It is through the combination of these characteristics together with the ability to learn from experience 

through training that the MLP derives it computing power. These same characteristics, however, are also 

responsible for the deficiencies in our present state of knowledge on the behavior of the network. 

Performance Measurement 

The performance of the models created in the study is measured by accuracy, precision, recall, and   -score 

performance metrics. The accuracy rate is a measure of how often the classifier correctly estimated 

(MacKay, 2003). Precision is defined as the number of true positives (TP) over the number of true positives 

plus the number of false positives (FP). Recall deals with how much information is retrieved. Recall is the 

number of true positives over the number of true negatives (Sammut and Webb, 2011).   -score is a 

harmonic average of the recall and precision values (Lipton, Elkan, and Naryanaswamy, 2014). These 

performance metrics are expressed as 

         
     

           
   (2) 

          
  

     
   (3) 

       
  

     
   (4) 

         
                  

                
   (5) 

where   ,   ,    and    represent true positives, true negatives, false positives and false negatives, 

respectively.  

 -fold cross validation is used for all models in the study.  The   data set is randomly divided into equal-

sized   folds. Each fold is used during the test phase while the other parts are in the training phase. 
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FINDINGS and DISCUSSION 

In the simulation study, it is seen that the accuracy values of the kernel-function SVM models containing 

linear, sigmoid, polynomial and radial basis functions are lower than the model containing MLP in Figure 4. 

CNN-MLP has the highest performance with 97.78% accuracy. 

The MLP model is trained and tested, with activation function ReLU, optimization method 'Adam', 

maximum number of iterations of 300 and five hidden layer neurons. The shape of the error curve over 300 

iterations is as in Figure 5.  

 

Figure 4. Accuracy of different classification model types with CNN model. 
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Figure 5. Loss curve for CNN-MLP model. 

Comparison of test data according to evaluation metrics for five different model approaches in CNN, SVM 

and MLP structure is given in Table 1. When all metrics are examined, it is seen that the CNN-MLP 

approach is superior to the CNN-SVM approaches. 

 

Table 1. Evaluation metrics for different types of classification models. 

Classifier Accuracy Precision Recall F1-score 

CNN-MLP 97.78 95.05 96.01 95.52 

CNN-RBF SVM 97.05 93.57 94.36 93.97 

CNN-Linear SVM 96.85 92.99 94.30 93.63 

CNN-Sigmoid SVM 96.38 93.14 92.57 92.84 

CNN-Poly SVM 94.32 90.34 89.00 88.61 

 

For the trained model, the response of the model is measured using the test data and the confusion matrix 

shows how many of them are classified as correct, and how many were classified as incorrect, with a total of 

1500 backgrounds, 239 crops and 196 weeds. For the test data, the performances of the background, sesame 

crop and weeds classes separately with the CNN-MLP approach are examined with the confusion matrix as 

in Figure 6. It is seen that the model correctly classifies the background test images with 98.93%, sesame 

crop with 93.72% and weeds with 97.78%. It can be said that background images are most confused with 

sesame plant (10 samples), sesame plant with background images (14 samples) and weeds with background 

images (9 samples).  
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Figure 6. Confusion matrix of CNN-MLP model. 

 

With the R-CNN model, for the case that an image contains more than one class, classification and boxing of 

these detected objects are performed. Figure 7 shows an example of boxing detected objects for images 

containing multiple sesame plants and weeds. 

 

 

Figure 7. Examples of multiple classification (detection) obtained with the R-CNN model. 

CONCLUSION and FUTURE WORKS  
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In this study, the deep learning-based classification process is performed on the data containing three classes 

of background image, sesame crop and weeds by using CNN-SVM and CNN-MLP methods. Different 

models are created as kernel function RBF, polynomial (poly), sigmoid and linear for the CNN-SVM 

method. The accuracy of these methods is 94.32% with CNN-poly SVM, 96.38% with CNN-Sigmoid SVM, 

96.85% with CNN-linear SVM and 97.05% with CNN-RBF SVM, respectively. In CNN-MLP, training is 

done for 300 epochs and performance measurement is made with the test process. With the CNN-MLP 

method, 97.78% success rate is achieved. According to CNN-SVM, the performance of the CNN-MLP 

model based on the MLP method is high. In addition, labeling process is carried out with the R-CNN 

approach in case containing more than one object. In further studies, a performance test can be made by 

running the model in real time on embedded system with graphics processors. It is aimed to use this model in 

the agricultural sector by detecting weeds in the early period with the model obtained in this study. 
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Özet 

Hızla artan enerji ihtiyacının sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeden karĢılanması büyük önem 

taĢımaktadır. Jeotermal enerji yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağıdır. Bunun yanında ucuz, temiz ve 

çevre dostu olması; sıfıra yakın emisyon oranı ise en önemli özelliklerindendir. Türkiye‘nin jeotermal enerji 

potansiyeli oldukça yüksek olup, potansiyel oluĢturan alanların önemli bir kısmı Batı Anadolu'da 

bulunurken, geri kalan kısmı da diğer bölgelerde yer almaktadır. Türkiye‘deki jeotermal kaynakların %90'ı 

düĢük ve orta sıcaklıkta olup doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, çeĢitli endüstriyel uygulamalar 

vb.) için, %10‘ u ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygundur. Isının bir veya birkaç ısı 

merkezinde üretilip daha sonra bir boru ağı kullanılarak endüstriyel tesislere, toplu konutlara, mahallelere ve 

Ģehirlere ulaĢtırılmasına bölgesel ısıtma denir. Bölgesel ısıtma, doğru bir Ģekilde uygulandığında, teknik ve 

ekonomik açıdan kentsel ısıtma için en uygun yöntem olarak gösterilmektedir. Günümüzde bu sistem pek 

çok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle Doğu bloğu, Ġsveç, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde 

binaların bölgesel ısıtma sistemleri ile baĢarılı bir Ģekilde ısıtıldığı görülmüĢtür. Bir jeotermal bölgesel ısıtma 

sisteminin tasarımında, jeotermal enerji kaynağının genel özelliklerinin dıĢında ekonomik ve uygulanabilir 

bir sistem tasarımı için göz önünde tutulması gereken pek çok faktör vardır. Bu kriterlerin bazıları; jeotermal 

akıĢkanın kimyasal içeriği, kuyu debisi, jeotermal kaynak sıcaklığı, jeotermal kuyu derinliği, jeotermal 

kuyuların birbirine olan uzaklığı, jeotermal kuyular ile ısı merkezi arasındaki mesafe, reenjeksiyon 

uygulamaları, enerji maliyeti, kuyu ünitelerinin seçimi, jeotermal dağıtım hattı, sıcaklık düĢümü, sistem yük 

faktörü ve toplam yükü, sistem otomasyonları, son kullanıcı üniteleri, ısıtıcılar, uygun malzeme seçimi 

olarak ifade edilebilir. Türkiye‘nin bölgesel ısıtma sistemleri ile tanıĢmasında önemli jeotermal kaynaklara 

sahip olmasının etkisi büyüktür. Türkiye‘de ilk jeotermal bölgesel ısıtma sistemi 1987 yılında Balıkesir 

Gönen‘de kurulmuĢ olup, günümüzde birçok konut bölgesel ısıtma sistemi ile ısıtılmaktadır. Türkiye‘deki 

jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinden en önemlileri; Balçova, Narlıdere, Afyon, Gönen, Simav, 

Kızılcahamam, KırĢehir, Sandıklı, Kozaklı ve Diyadin‘dir. Bu çalıĢmada Türkiye‘de bulunan jeotermal 

bölgesel ısıtma sistemlerinin incelenmesi ve birbirleriyle karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Jeotermal enerji, Bölgesel ısıtma sistemleri 
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Abstract 

It is of great importance to meet the rapidly increasing energy need sustainably and without harming the 

environment. Geothermal energy is a renewable and continuous source of energy. Besides, it is cheap, clean 

and environmentally friendly; Near zero emission rate is one of its most important features. Turkey's 

geothermal energy potential is quite high, while a significant part of the potential areas are located in 

Western Anatolia, the rest is located in other regions. 90% of geothermal resources in Turkey are at low and 

medium temperatures and are suitable for direct applications (heating, thermal tourism, various industrial 

applications, etc.) and 10% for indirect applications (electric power generation). District heating is the 

transfer of heat to industrial facilities, housing estates, neighborhoods and cities using a network of pipes that 

is produced in one or more heat centers. District heating, when applied correctly, is shown as the most 

suitable method for urban heating in terms of technique and economy. Today, this system is widely used in 

many countries. It has been observed that buildings are successfully heated with district heating systems, 

especially in countries such as the Eastern bloc, Sweden, France and Germany. In the design of a geothermal 

district heating system, there are many factors to be considered for an economical and viable system design, 

apart from the general characteristics of the geothermal energy source. Some of these criteria are; chemical 

content of geothermal fluid, well flow rate, geothermal source temperature, geothermal well depth, distance 

between geothermal wells, distance between geothermal wells and heat center, reinjection applications, 

energy cost, selection of well units, geothermal distribution line, temperature drop, system load factor and its 

total load, system automations, end-user units, heaters, appropriate material selection. Having important 

geothermal resources has a great impact on Turkey's meeting with district heating systems. The first 

geothermal district heating system in Turkey was established in Balıkesir Gönen in 1987, and today many 

residences are heated with district heating systems. The most important geothermal district heating systems 

in Turkey; Balçova, Narlıdere, Afyon, Gonen, Simav, Kızılcahamam, KırĢehir, Sandıklı, Kozaklı and 

Diyadin. In this study, it is aimed to examine the geothermal district heating systems in Turkey and to 

compare them with each other. 

Keywords: Renewable energy, Geothermal energy, District heating systems. 
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GĠRĠġ 

Jeotermal enerji, yer kabuğunun çeĢitli bölgelerinde ve derinliklerinde depolanmıĢ yüksek sıcaklık ve 

basınca sahip ısı enerjisi anlamına gelmektedir. Jeotermal enerji kavramının sözlük anlamı ise, yeryüzüne ait 

ısı enerjisi demektir. Jeotermal enerjinin oluĢum sürecine bakıldığında; kar ve yağmur Ģeklinde yeryüzüne 

ulaĢan sular, yer kabuğundaki çatlaklardan sızarak magmanın ısıttığı kayalara ulaĢır. Kızgın kayalara ulaĢan 

su ısınır. Isınan su, dünyanın değiĢik bölgelerindeki volkanlar ve gayzerler biçiminde yeryüzünde ortaya 

çıkar. Yeryüzüne çıkan bu suyun sıcaklığı genellikle 150 °C civarındadır (Inan vd., 2018).  

Jeotermal enerji, yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu ve yerli bir enerji 

türüdür ve ülkemizde bu enerjiden yaygın bir Ģekilde yararlanılmaktadır. Ülkemiz jeolojik ve coğrafik 

konumu itibarı ile aktif bir tektonik kuĢak üzerinde yer aldığı için jeotermal enerji açısından dünya ülkeleri 

arasında zengin bir konumdadır ve bütün coğrafi bölgeler dikkate alındığında yaklaĢık 1000 adet doğal çıkıĢ 

Ģeklinde değiĢik sıcaklıklarda birçok jeotermal kaynak mevcuttur. Ülkemiz jeotermal potansiyeli oldukça 

yüksek olup, potansiyel oluĢturan alanların %78‘i Batı Anadolu‘da, %9‘u Ġç Anadolu‘da, %7‘si Marmara 

Bölgesi‘nde, %5‘i Doğu Anadolu‘da ve %1‘i diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal kaynaklarımızın 

%90‘ı düĢük ve orta sıcaklıkta olup doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, mineral eldesi vb.) için 

uygun olup kalan %10‘luk potansiyelimiz ise, dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygundur. 

Jeotermal kaynaklar yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bugün için ülkemizde elde edilen jeotermal 

enerjiden elektrik üretimi, ısıtma (sera ve konut), termal ve sağlık turizmi, endüstriyel mineral eldesi ve 

kurutmacılık gibi alanlarda yararlanılmaktadır (Inan vd., 2018). Jeotermal enerjiden küresel elektrik üretim 

kapasitesi 2020 yıl sonunda 15.608 MW olarak gerçekleĢmiĢtir. Dünya çapında jeotermal enerjinin doğrudan 

kullanımı için raporlanan toplam kurulu kapasite 2020 yılı sonu itibariyle 105.107 MWt‘tır. Toplam yıllık 

enerji kullanımı 1,005.198 TJ/yr ulaĢmıĢtır (Kabeyi ve Olanrewaju, 2022: Internet, 2022a; Lund ve Toth, 

2021).  

 

MATERYAL VE METOT 

Türkiye‟de Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemleri 

Ülkemizde merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılması milli enerji kaynağımız olan jeotermal enerjinin 

kullanılması ile baĢlamıĢtır. Ġlk jeotermal ısıtma uygulaması 1987 yılında Balıkesir-Gönen‘de baĢlamıĢtır. 

Daha sonra sırası ile Simav, KırĢehir, Kızılcahamam, Afyonkarahisar ve Ġzmir Ģehirlerinde devam etmiĢtir. 

ġekil 1 Türkiye jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri haritasını vermektedir (Internet, 2022b). ġekilden 

jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinin Batı Anadolu ve Ġç Anadolu Bölgesinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. 

Tablo 1‘de Aralık 2018 itibariyle Türkiye jeotermal enerji bölgesel ısıtma sistemlerinin teknik özellikleri ve 

kapasite bilgileri verilmiĢtir (Internet, 2019). Ġzmir Balçova-Narlıdere jeotermal bölgesel ısıtma sistemi 

37.305 KE kapasite ile ilk sırada yer alırken, bunu 25.256 KE kapasiteli ile Afyon Merkez ve 15.700 KE 

kapasite ile Afyon Sandıklı izlemektedir. En yüksek sıcaklık ise 130-150 oC ile Kütahya Simav‘da elde 

edilmektedir.  
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ġekil 1.  Türkiye Jeotermal Isıtma Sistemi Haritası (Internet, 2022b) 

 

Tablo 1. Aralık 2018 Türkiye Jeotermal Enerji Bölgesel Isıtma Tablosu (Internet, 2019) 

Aralık 2018 Türkiye Jeotermal Enerji Bölgesel Isıtma Tablosu 

ġehir Ġsim Üretim mik. 

m
3
/h 

Sıcaklık 
o
C Teorik kapasite Fiili kapasite 

    KE % KE % 

Afyon  Merkez 1500 95 30000 18 25256 21 

Afyon Sandıklı 1440 80 18000 11 15700 13 

Ağrı Diyadin 80 78-82-85 2000 1 540 0 

Ankara Kızılcahamam 63 75 3000 2 2400 2 

Balıkesir Gönen  60-70 2500 2 2500 2 

Balıkesir Edremit 1440 58 7500 5 5200 4 

Balıkesir Bigadiç 54 98 3000 2 3000 2 

Bursa Merkez 1080 88 5400 3 350 0 

Denizli Sarayköy 260 145 5000 3 2200 2 

Ġzmir Balçova-

Narlıdere 

2020 90-144 50500 31 37305 31 
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Ġzmir Bergama 180 65 850 1 400 0 

Ġzmir Dikili 200 80 2500 2 1500 1 

Ġzmir ÇeĢme 49 57     

KırĢehir  983 55 1800 1 1800 1 

Kütahya Simav 828 130-150 15000 9 14000 12 

Manisa Salihli 540 88 12000 7 8000 7 

NevĢehir Kozaklı  94 3500 2 1300 1 

Yozgat Sarıkaya 180 57 2000 1 0 0 

Yozgat Yerköy  648 65 1000 1 250 0 

Toplam  165.550 100 121.701 100 

 

 Balçova-Narlıdere Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 

Ġzmir Balçova-Narlıdere jeotermal bölgesel ısıtma sistemi 37.305 KE kapasite ile Türkiye‘de en yüksek 

kapasiteli jeotermal bölgesel ısıtma sistemidir. Ġzmir Jeotermal‘in ısıtma hizmeti sunduğu yerleĢim yerleri; 

Balçova ısıtılan alan: %85 konut alanı ve Narlıdere ısıtılan alan: %15 konut alanı Ģeklindedir. Yararlanan 

toplam nüfus yaklaĢık 83.000 kiĢidir. Toplam Kapasite: 173 MWt‘dir. Tablo 2‘de 2019 Yılı Balçova-

Narlıdere jeotermal sahasındaki üretim kuyularının pik kapasitelerine göre brüt ısıtma kapasitesi 

gösterilmiĢtir. Kuyuların hepsi eĢ zamanlı çalıĢırsa teorik olarak sahadan 2435 m³/h su üretimi elde etmek 

mümkündür.  Reenjeksiyon sıcaklığı 60 ºC olarak uygulanmaktadır (Internet, 2019). 

Balçova- Narlıdere Jeotermal sahası özelinde monitoring uygulaması büyük ölçüde yapılmaktadır. Uzun 

yıllar yapılan saha gözlemlerine göre kuyulardaki su seviyelerinin kararlı bir davranıĢ gösterdiği, olumsuz bir 

sapma gözlenmediği söylenebilir. Rezervuar basıncında kayda değer bir düĢümün yaĢanmadığını ve basınç-

sıcaklık değerlerinin stabil olduğunu göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. 2019 Yılı Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasındaki Üretim Kuyuları (Internet, 2019) 
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2006 yılında kısmen iĢletmeye alınan SCADA sisteminde 2017 yılında kapsamlı bir revizyon çalıĢması 

yapılarak sistem modernize edilmiĢtir ve 43 ayrı lokasyon izlenir hale gelmiĢtir. 

Ġzmir jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin 2026 için öngörülen büyüme planlaması değerlendirilmek üzere 

incelendiğinde, mevcut bölgesel ısıtma sisteminde konut ısıtma fiili uygulamasının yaklaĢık olarak 43.000 

KE olacağı beklenmektedir. Böylece belirlenen bölgesel ısıtma sisteminde kapasite kullanımı yaklaĢık %85 

olacaktır. Ayrıca yeĢil alan, turizm amaçlı geliĢme bölgesi belirlenmiĢtir. Bu bölgede otellerin, termal SPA, 

kongre merkezleri ve kamuya açık yeĢil alanların ve kısıtlı konut alanının kurulması planlanmıĢtır. Sistem 

geniĢleme büyüme durumunda, yapılacak sistem iyileĢtirme faaliyetleri ile gelecekteki ek enerji yükünü 

karĢılamaya yetecektir. 

Ġzmir jeotermal bölgesel ısıtma sisteminde mevcut durumda, jeotermal enerji kullanarak ısıtma 

yapılmasından dolayı, yaklaĢık yıllık 77.106 ton CO2 in atmosfere sera gazı emisyonu önlenmiĢ olmaktadır 

(Internet, 2019). 

 

 Afyon Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 

Kısa adı AFJET olan Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm ve Sanayi Tic. Aġ. Jeotermal su 

kaynakları ile bina ısıtma tesisleri kurmak, dönüĢ suları ile seralara su temin etmek amacıyla 1994 yılında 

kurulmuĢtur. Jeotermal Isıtma Sistemi ile 2010 yılına kadar sadece 3970 konut ısıtılmıĢtır. ġirket 2010 

yılında yeniden yapılanmaya girmiĢ bütün alt yapı ve kuyularını yenileyerek abone artıĢına gitmiĢtir. Güncel 

olarak 14.500 hane sayısına karĢılık 25.256 KE ısıtma yapmaktadır. 

AFJET ısıtma sisteminin temeli iki farklı iletim hattına dayanmaktadır. Bunlardan birincisi Ģehir ısıtma hattı, 

ikincisi ise termal turizm hattıdır. ġehir ısıtma hattı ortama 110°C olarak çıkarılan jeotermal kaynak Gecek 

ısı merkezindeki toplam 8 eĢanjörden geçtikten sonra 48°C olarak reenjeksiyona gönderilirken, 2. hat ise 

termal turizm hattı18km 400‘lük borularla 96°C jeotermal su termal tesislerin ısı merkezlerine ulaĢmaktadır. 

Ġki iletim hattı arasındaki en büyük fark Ģehir ısıtma iletim hattında iĢlenmiĢ yani yumuĢatılmıĢ ve korozyona 

karĢı kimyasal madde enjekte edilmiĢ suya ısı aktarımı yapılırken, termal turizm hattında doğal jeotermal su 

dolaĢtırılmaktadır. Termal turizm hattı termal özellikli otel ve tesislerin bu suyu tedavide kullanma istekleri 
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bu hattın jeotermal suyu taĢınmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Afyon jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 

diğer benzer ısıtma sistemlerinden en büyük farklılığı değiĢken debi ve sabit sıcaklık farkına göre 

çalıĢmaktadır. Bu sistemde dönüĢ sıcaklığı 45°C olarak sabit tutulmakta böylece jeotermal kaynaktan daha 

fazla yararlanılmaktadır. Elde edilen büyük sıcaklık farkı, daha az pompalama maliyetli, daha küçük boru 

çapları ve daha ekonomik bir yatırım gerçekleĢmesini sağlamıĢtır. Afyon jeotermal merkezi ısıtma 

sisteminde 4 kapalı çevrim bulunmaktadır. 1. Çevrim enerjinin üretildiği çevrimdir. Afjet ısıtma sisteminde 

bu çevrim jeotermal sıcak sudur. Jeotermal su rezervuardan üretilir, enerjisi alınır ve çevrim tamamlanır. 2. 

Çevrim Ģehir iletim hattıdır. YaklaĢık 1400 m3/h suyun dolaĢtığı yaklaĢık paket izolasyonlu borularla taĢınan 

kapalı devre hattıdır. Bu iletim hattı için kullanılan özel borulama sayesinde sıcaklık kaybı gradyanı 0.1 

°C/km olmaktadır. Bu kapalı devre sistemi 90-45°C olarak çalıĢmaktadır. 3.Çevrim enerjinin dağıtılmasıdır. 

Binalardan 45°C olarak dönen temiz su iletim hattından 90°C gelen su tarafından 70°C kadar yükseltilerek 

bu döngü devam eder. 4.Çevrimde ise enerjinin tüketilmesi çevrimidir. Bu devrede radyatör ile ısınma 

enerjisi, sıcak su hazırlayıcıları ile de sıcak suyun hazırlanmasıdır. 

Afyon jeotermal tesisleri profesyonel anlamda ülkemizde ilk defa tek elden su dağıtımı yaparak örnek bir 

projeye imza atmıĢtır. Bölgede sistem kurulmadan önce yaklaĢık yirminin üzerinde kuyu varken, Ģu anda bu 

kullanımın sadece 2 asil, 1 yedek kuyu ile sağlanmaktadır. Bu dağıtım hattı 400/600‘lük Gre Epoxy 

borulardan oluĢmakta olup, toplam uzunluk gidiĢ dönüĢ yaklaĢık 20 km‘dir. Gre-Epoxy borular 150°C ve 50 

bar basınca dayanabilecek özellikte kabuklaĢma yapmayan bir CTP boru ailesinden bir boru çeĢitidir. Bu 

iletim hattındaki borularda ısı kaybına karĢı tamamı EN standartına göre izolasyonu yapılmıĢtır. Bu hatta 

tesise 96°C olarak gelen jeotermal su önce tesis ısıtması için eĢanjörden geçirildikten sonra 65°C düĢmekte, 

65°C olan jeotermal su bir daha eĢanjörden geçirilerek odalara giden, duĢ için gerekli suyu ısıtmaktadır. Bazı 

tesisler bu suyu bir daha eĢanjörden geçirerek yüzme havuzu ve süs havuzlarını ısıtmaktadır. Bu aĢamadan 

sonra 45°C düĢen jeotermal suyun çok azı termal tedavi havuzlarına alınarak fazlası reenjeksiyon için dönüĢ 

borusuna alınmaktadır (Ulutürk vd., 2019). 

 

 Gönen Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 

Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sistemi 1987 yılında devreye alınan Türkiye‘nin ilk jeotermal bölgesel 

ısıtma sistemidir.  Bu özelliği ile birçok Ģehre ve ilçeye örnek olmuĢ, bu tür projelerin yaygınlaĢmasına ve 

ülkemizdeki jeotermal endüstrisinin geliĢmesine önemli katkı sağlamıĢtır.  Günümüz itibariyle 2500 KE 

ısıtma yapılmaktadır. 

Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sistemi üç bölümden oluĢmaktadır.  Birinci bölümde; üretim ve 

reenjeksiyon kuyuları, denge tankları ve kuyu pompaları ile ekipmanları, ikinci bölümde; ısı aktarımını 

sağlayan ısı değiĢtiriciler (eĢanjörler) sirkülasyon pompaları, çökeltme ve genleĢme tankları, üçüncü 

bölümde ise bina ısıtma sistemleri bulunmaktadır.  Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sistemi, derinlikleri 133 

ve 800 m arasında değiĢen toplam 17 adet kuyuya sahiptir.  Sistemdeki 8 kuyu üretim amaçlı, 1 kuyu 

reenjeksiyon amaçlı olarak kullanılmakta olup, geri kalanlar ise atıl pozisyondadır.  Kuyuların, kuyu baĢı 

sıcaklıkları 50 ile 94 °C arasında, debi değerleri yaklaĢık 7 ile   26 kg/s arasında değiĢmektedir.  Gönen 

jeotermal bölgesel ısıtma sistemindeki kullanıcılar, 1. etap (eski hat), 2. etap (yeni hat), oteller ve 

tabakhaneler olarak dört kısımda toplanabilir.  Isı merkezindeki sistemde; 2 adet 1. etaba, 2 adet     2. etaba, 2 

adet otellere ve 1 adet tabakhane tesislerine hizmet veren toplam 7 adet ısı değiĢtirici (eĢanjör) 

bulunmaktadır.  Isı değiĢtiriciler plakalı tip olup, plakalar titanyum alaĢımlı malzemelerdir. Gönen jeotermal 

bölgesel ısıtma sisteminde boru hatları, jeotermal hatlar ve Ģehir dağıtım hatları olarak iki ayrı kısımdan 

oluĢmaktadır.  Jeotermal hatlar, üretim ve reenjeksiyon hattı olarak iki bölümden oluĢmaktadır.  ġehir 

dağıtım hattı, 1. etap ve 2. etap olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı güzergahtır (Aslan, 2010).   

 

 

 

 Simav Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 
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Türkiye‘nin batısında yer alan Simav, 1687 km2 ‘lik yüzölçümüne sahiptir. Eynal, NaĢa ve Çitgöl 

bölgelerinden oluĢan Simav jeotermal alanı Simav grabeninin güneyinde yer almaktadır. Simav jeotermal 

alanındaki mevcut kaynaklardan kaplıca turizminin yanında, merkezi ısıtma ve sera tarımı da yapılmaktadır. 

Simav-Eynal jeotermal sahasında bulunan bu kaynakların sıcaklığı ve debisi, Simav‘da önemli bir jeotermal 

kompleks kurmaya elveriĢlidir.  

Simav sahasında, debileri 0.1-80 l/s ve sıcaklıkları 42-162 oC arasında değiĢen jeotermal kaynaklar, konut 

ısıtması, seracılık ve termal turizm amaçlı kullanılmaktadır. Simav ilçesinde jeotermal bölgesel ısıtma 

sistemi (SBIS) mevcuttur. 1991 yılının Ekim ayında iĢletime alınan Simav Bölgesel Isıtma Sistemi 2019 yılı 

sonu itibariyle 14.000 konutun ısıtılmasında kullanılmaktadır (Arslan vd., 2006).  

 

 Kızılcahamam Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 

Ġlçeye ismini veren sıcak su kaynakları, ilçenin genelinde yer aldığı gibi Soğuksu Milli Parkı‘nda da bulunur. 

BaĢka bir deyiĢle, Kızılcahamam‘da biri ilçe merkezinde, diğeri de Sey Hamamı‘nda olmak üzere iki önemli 

termal merkez bulunmaktadır. Bunlardan en belirgin kaynaklar Kızılcahamam vadisi boyunca olup, suyun 

yüzeye çıkıĢ sıcaklığı 50-51 °C, derinlerde 86 °C kadardır. Jeotermal potansiyeli oldukça fazla olan yörede, 

MTA ve Ġller Bankası tarafından yapılan sondajlarla yüksek debili sıcak sular keĢfedilmiĢtir. Ġlçedeki iki 

jeotermal sahadan biri olan Kızılcahamam jeotermal alanı ve çevresinde Ġller Bankası, MTA ve üniversiteler 

tarafından çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. 1984 yılında MTA-1 kuyusu açılmıĢtır. Jeotermal sondaj 

sonucunda kuyudan 75.5 °C sıcaklıkta ve 45 lt/s debide jeotermal su çıkıĢı gerçekleĢmiĢ ve bölgenin 

jeotermal potansiyeli gün yüzüne çıkmıĢtır. Sonraki dönemlerde sahanın potansiyelini arttırmak ve yeni 

yatırımlar yapabilmek için yeni kuyular açılmıĢtır. Bölgede bugüne kadar MTA tarafından 5 adet gradyan 

sondajı, belediye tarafından ise 10 adet jeotermal üretim sondajı olmak üzere toplam 15 adet arama-üretim 

sondaj kuyusu açılmıĢtır. Günümüzde 10 adet jeotermal kuyudan jeotermal su üretimi ve MTA-1 

kuyusundan da yalnızca reenjeksiyon yapılmaktadır. 1995 yılında 1750 konut kapasiteli jeotermal ısıtma 

sistemi kurmak için proje hazırlanmıĢ ve gerçekleĢtirilmiĢtir. Günümüzde ısıtma sisteminden faydalanan 

konut kapasitesi 2800‘ü bulmuĢtur. Merkezi ısıtma sistemi için ısı enerjisinin bir kısmı alınarak 45°C ye 

düĢürülen jeotermal su, herhangi bir özelliği bozulmadan ilçede bulunan 15 tesise kaplıca amacıyla 

verilmektedir. Kızılcahamam jeotermal suları 1 gr/lt‘nin üzerinde erimiĢ mineral ihtiva etmesi nedeniyle 

termomineral sulardandır. Kuyulardan üretilen jeotermal sular kimyasal açıdan sodyum bikarbonatlı florürlü, 

bor ve flörür içeren sıcak sular sınıfına dâhil olmaktadır. Jeotermal kuyulardan 2009 yılında üretilen su 

miktarı toplamı 93 lt/s iken 2014 yılında kuyulardan yaklaĢık olarak 70 lt/s üretim sağlanmıĢtır. Isı 

merkezinden karĢılanan jeotermal suyun ortalama sıcaklığı ise yaklaĢık 75 °C dir. KıĢ aylarında ĠHL-1 

kuyusu haricindeki bütün kuyular kullanılmaktadır. Yaz aylarında ise ĠHL-1 ve KHJ-1 kuyusundan ortalama 

70 lt/s debide üretim yapılmakla beraber gerek görüldüğü takdirde ĠHL-2 kuyusu da sisteme takviye amaçlı 

dahil edilmektedir. Jeotermal su yazın banyo suyu ısıtması ile kaplıcalara termal su ulaĢtırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Zaman zaman bazı kuyular rezervuar dengesini korumak için dinlendirilmeye alınmaktadır. 

Bu kaynaklardan alınan sıcak suyun bir bölümü termal amaçlı kullanılmaktadır. Bu sıcak su kaynakları 

Kızılcahamam Belediyesi sınırları içinde ve kent merkezinde yer almaktadır. Kaynak akım değeri 70 lt/s, su 

sıcaklıkları 44-86.5 °C ve Ph değeri 7 olan Kızılcahamam kaplıca suları, 8640 kiĢi/gün/banyo ve temel 

termal yatak arz kapasitesine sahiptir. Bikarbonatlı, klorürlü, sodyumlu, karbondioksitli ve arsenikli bir 

bileĢime sahiptirler. Ġlçedeki termal sahalardan ikincisini oluĢturan Sey Hamamı kaplıcaları, 

Kızılcahamam‘ın 12 km kuzeyinde, Akyer Barajı‘nın doğusunda, Güvem nahiyesinin batısında olup, buraya 

yaklaĢık 2 km uzaklıktaki Yukarı Kise Köyü sınırları içerisinde ve Çiftlik Deresi‘nde, 1105 m yükseltide 

bulunmaktadır. Kaplıca suyunun sıcaklığı 43 °C, Ph değeri 6.5‘dir (Usta ve Zaman, 2015).  

 

 KırĢehir Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 

KırĢehir‘de Ģehir ısıtma sistemlerinde diğer enerji türlerine göre temiz ve ucuz olması kullanımının sürekli 

olarak ek maliyet oluĢturmaması g b  sebeplerle jeotermal enerj  terc h ed lmekted r. Ġldek  mevcut Ģeh r 

ısıtma s stem  kamu Ģ rket  olarak faal yet gösteren KırĢeh r Termal Tur zm A ġ tarafından yürütülmekted r. 
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Jeotermal ısıtma sistemi ilde ilk olarak 1992 yılında kurulmuĢ olup mevcut durumda yalnızca il merkezin de 

konut ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Ġl merkezindeki Terme bölgesinde yer alan T4 ve T9 kuyuları söz 

konusu sistemde kullanılan jeotermal su kaynaklarıdır. Su kaynaklarının termal suyun toplandığı ve daha 

sonra dağıtımının yapıldığı ısı merkezine yaklaĢık olarak 50- 100 m uzaklıkta olması taĢıma maliyetlerini ve 

taĢıma esnasında kaybolabilecek enerji miktarını dikkate değer ölçüde düĢürmesi KırĢehir için önemli 

avantajlardandır. Kuyuların ortalama sıcaklıkları 56 oC olup debileri yaklaĢık olarak 100 l/s‘dir. Kuyulardan 

alınan su separatörlerden geçirilerek içeriğindeki gazdan arındırıldıktan sonra ısı merkezine iletilmekte ve 

buradan da termal su pompaları yardımı ile eĢanjörlere iletilmektedir. Benzer sistem ile Ģehir Ģebekesinden 

alınan temiz su da eĢanjörlere iletilmektedir. EĢanjörlerde kapalı devre Ģebeke suyu termal suyun ısısı ile 

ısıtılır. Bu iĢlemden sonra eĢanjöre ortalama olarak 55 oC sıcaklıkla giren termal su yaklaĢık 42 oC de 13 oC 

kayıpla eĢanjörden çıkar. Yine Ģehir kapalı devre dönüĢ hattından 41-42 oC de gelen temiz su eĢanjöre girer 

ve yaklaĢık 48-49 oC de eĢanjörden çıktıktan sonra Ģehre ısıtma amacıyla gönderilir. Bu süreç 24 saat 

kesintisiz olarak sürdürülür. 

Isı merkezinde ısı transfer aĢamalarında 4 adet titanyum plakalı; ısı iletiminin yüksek olması ve hafif olup 

bakımlarının kolay olması sebebi ile eĢanjör kullanılmaktadır. Termal suların eĢanjöre iletiminde ise 5 adet 

pompa bulunurken Ģebeke suyunun iletiminde 4 pompa sistemi yer almaktadır. Termal suyun ısı merkezine 

ulaĢtırılması ve Ģehir içi kapalı devre Ģebeke suyunun binalara iletiminde PPRC ve paslanmaz özellikteki 

borular kullanılmaktadır. ġehirdeki jeotermal ev ısıtması sisteminde kullanılan boruların uzunluğu yaklaĢık 

olarak 11 kilometredir. Sistem temel olarak hava sıcaklıklarına göre ayarlanmaktadır. DıĢ ortam sıcaklığının 

yüksek olduğu dönemlerde binaların ısı ihtiyaçlarının düĢük olması sebebi ile düĢük debide termal su ve 

elektrik kullanılmaktadır. DıĢ ortam sıcaklıklarının düĢük olduğu durumlarda da ısı ihtiyacının artmasından 

dolayı termal su tüketimi ve elektrik tüketimi artmaktadır. Jeotermal merkezi ısıtma sistemi ile KırĢehir‘de 

585 konut, 569 iĢyeri, 21 resmi kurum binası ve 8 cami ısıtılmaktadır. Bu ısıtılan alanların toplamı 1800 

konuta eĢdeğerdir.  

KırĢeh r‘de mevcut durumda jeotermal kaynakların kullanımı ve  Ģlet m  konusunda tek merkezl  b r yapının 

kurulması amacıyla  Termal Kaynağın Tek Elden Dağıtımı projes  hayata geç r lmekted r. Projen n  lk 

aĢamalarında alt yapı iĢlemlerinin tamamlanması kapsamında ısı merkezinin yapımı ve ısı kaybını önlemek 

su kaçağını önlemek konutlara ve iĢ yerlerine daha çok su vermek amaçlarıyla yapılan jeotermal boru hattı 

yenileme çalıĢması 2016 yılında tamamlanmıĢ olup son aĢama olan otomasyon sistemlerinin yapımı 

aĢamasına gelinmiĢtir. Bu kapsamda pompa sistemleri de kurularak jeotermal dağıtım sisteminin tek 

merkezden kontrolünün sağlanması ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir (Internet, 2022c). 

 

 Sandıklı Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 

Jeotermal enerji ile Sandıklı Ģehir merkezindeki konutların %85‘ i ısıtılmakta ayrıca Hüdai kaplıcalarının 

ısıtılması ve termal kullanımı için jeotermal su kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu kapsamda konutların 

ısıtılması, kaplıcalar ve tek elden dağıtım projesi ile birlikte toplam kapasite 41.730 konuta eĢdeğerdir. 

Bu kapsamda 15 adet jeotermal su üretim kuyusu ve 4 adet reenjeksiyon kuyusu bulunmaktadır. Üretim 

kuyularından elde edilen akıĢkan terfi merkezinde toplanmakta, buradan Sandıklı Ģehir merkezinde bulunan 

7 adet ısı merkezine iletilir. Bu ısı merkezlerinden plakalı eĢanjörler sayesinde kapalı devre iletim hattı ile 

konutların ısıtılması sağlanmaktadır. Ayrıca abonelerin isteğe bağlı daire içi plakalı eĢanjörler ile banyo ve 

lavabo kullanımı için sıcak su elde edebilmektedir (Internet, 2022d). 

 

 Kozaklı Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 

Bölgede jeotermal kaynakların enerji alanında kullanımı su sıcaklığının 100oC‘yi aĢan kaynaklar olmaması 

nedeni ile sadece konut ısıtması ile sınırlıdır. Bölgedeki jeotermal sulara ait MTA envanteri ve saha 

çalıĢmaları neticesinde ulaĢılan en yüksek sıcaklık NevĢehir Kozaklı‘da bulunup 105.5 oC‘dir. Bölgede 

jeotermal enerjinin konut ısıtmasında kullanımı üç yerleĢim yerinde bulunmakta olup, Kozaklı 3800 konut 

eĢdeğeri ile en büyük konut ısıtma kapasitesine sahiptir.  
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NevĢeh r Jeotermal Tes sler  Tur zm Sanay  ve T caret A ġ. NevĢeh r  l  Kozaklı  lçes  konut ısıtma h zmet n  

yürütmektedir. Bölgede toplamda 380.000 m2 olmak üzere 3800 KE ısıtma yapılmaktadır. Jeotermal suyun 

kaynaktan çıkıĢ sıcaklığı ortalama 90- 94 oC arasındadır. Bazı kuyularda sıcaklık yüksek olabilirken, bazı 

kuyularda ise mevsimsel yağıĢlara bağlı olarak soğuk su ile sıcak suyun karıĢmasından dolayı sıcaklık 88 
oC‘lere kadar düĢebilmektedir. Bu sıcaklık değiĢimler  üret mde büyük değ Ģ kl klere sebep olmamaktadır . 

ġehir ısıtması sisteminde dıĢ ortam sıcaklığı -16 ile -18 oC aralığında olduğunda 105 l/s debi ile ısıtma 

yapılmaktadır. ġubat ve mart aylarında ise debi yaklaĢık 80 l/s olmaktayken yıl ortalaması 90 l/s‘dir. Kasım 

ayı baĢından nisan ayı sonuna kadar yılda altı ay ısıtma yapılmaktadır. Isıtma prosesinden geri dönen 

jeotermal suyun sıcaklığı ise 55- 58 oC aralığında olup tamamı reenjeksiyon yapılmaktadır. Toplam alanı 

60.000 m2 olan özel bir sera ayrı bir borulama hattı ile ısı toplama merkezinden 20-25 l/s debi ile jeotermal 

su almaktadır. Altı adet üretim kuyusundan dört adedi çalıĢmaktadır. Bu kapsamda kuyulardan 200 l/s debi 

ile jeotermal su gelmekte olup bundan bir adet 60.000 m2‘lik sera ile apart ve yıldızlı termal oteller 

faydalanmaktadır. Termal oteller kullandıkları termal suyu reenjeks yon yapmamakta ve kanal zasyona 

akıtmaktadırlar. NEVJET A ġ. termal oteller n kend  s stemler   çer s nde yer almaları  ç n çalıĢmalar 

yürütmekte olup otellerin reenjeksiyon yapmaları konusunda planlamalar yapmaktadır. Reenjeksiyon 

yapılmadan önce Kozaklı‘daki jeotermal kuyu derinlikleri 20-25 metrelere kadar inmiĢtir, reenjeksiyon 

sisteminin kurulması ile birlikte eski seviyesine gelmiĢ, pompa iniĢ seviyesi yaklaĢık 1-2 metrelere kadar 

düĢmüĢtür . Bölgede mevcut durumda pompa sev yes , en fazla 9 m olarak gözlenmekted r. 

Kozaklı ilçesinde apartmanlar çok yaygın değildir, meskenler müstakil veya en fazla üç katlı evler 

Ģeklindedir. Konutların dağınık olması borulama ve altyapı maliyetlerini artırmaktadır. Altyapıda kullanılan 

boruların ömrü yaklaĢık 5 sene olmakta ve her yıl çürüyen borular değiĢtirilmektedir. Bölgede jeotermal 

kaynağın basıncında ve sıcaklığında düĢüĢ gözlemlenmektedir. Kullanılan sistemin eski bir sistem 

olmasından dolayı sistemin modernizasyonu halinde, mevcut kapasitenin %100 oranında artacağı yönünde 

teknik hesaplamalar yapılmıĢtır (Internet, 2022e). 

 

 Diyadin Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi 

Diyadin (Çermik) jeotermal enerji sahası ilk olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 

tarafından 1997 yılında araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. 1998 yılında açılan sondaj kuyularından ortalama 75 oC 

sıcak su elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmalar sonunda MTA tarafından 215 m derinliğinde 4 adet açılan sondaj 

kuyuları ile su sıcaklığı 78 oC‘ ye kadar ulaĢılmıĢtır. 2005 yılında MTA tarafından yapılan son çalıĢmalar 

neticesinde Diyadin Çermik jeotermal enerji sahasında doğal çıkıĢ olarak 23-70 oC ve 14 lt/s debi ile sıcak su 

elde edilmiĢ, sondaj çalıĢmalarıyla 62-78 oC ve 560.5 lt/s debi sıcak su elde edilmiĢtir. MTA verilerine göre 

bölgenin toplam potansiyeli 87.4 MW olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca 2018 yılında MTA tarafında yapılan 

sondaj çalıĢmalarıyla Ağrı ili merkezine 2 km uzaklıkta bulunan bölgede yaklaĢık 1500 m derinlikte 48 oC 

sıcaklığında jeotermal su bulunmuĢtur. 

Mevcut jeotermal kaynağın kullanılmasıyla mahal ısıtması yapılmaktadır. Bölgenin kıĢ aylarında sıcaklıklar 

-35 ⁰C ye kadar düĢmektedir. Özellikle kıĢ aylarında sıcaklığın bu denli düĢük olması bölge halkı için ısıtma 

giderlerini önemli miktarda artırmaktadır. Dolayısıyla jeotermal enerji kaynağın ısıtma ihtiyaçlarında 

kullanılması giderleri önemli ölçüde azaltmaktadır.  

Diyadin‘de jeotermal enerji kaynağının tespit edilmesinden sonra yapılan çalıĢmalar neticesinde 1998 yılında 

ilçedeki konutların ısıtılması amacıyla faaliyetlere baĢlanmıĢtır. Isı merkezi ilk olarak 150 konut ısıtmasıyla 

faaliyete baĢlamıĢ ve 2015 yılında 600 konutluk bir kapasiteye ulaĢmıĢtır. Günümüzde ise sistemin eskimesi 

ve bakım faaliyetleri dolayısıyla 540 konut ısıtması yapılabilmektedir. Bölge hava koĢullarından dolayı 

ısıtma 8 ay 24 saat usulüyle yapılmaktadır. Konutlara gönderilen su sıcaklığı 65 ⁰C olarak gerçekleĢmektedir.  

Diyadin bölgesinde 1998 yılında keĢfedilen jeotermal enerji kaynağı sayesinde bölgede seracılık yapılması 

fikride öne sürülmüĢtür. Özellikle bölgenin zorlu kıĢ Ģartları ve yaĢ sebze meyve ulaĢımının kısıtlı olması 

bölge ekonomisine sağlayacağı katkılardan dolayı ilk etapta 8 adet kurulan serada çeĢitli sebze ve meyveler 

yetiĢtirilmeye çalıĢılmıĢ ve yıllık 160 ton ürün elde edilebilmiĢtir. Bu olumlu geliĢmeye rağmen merkezi 

ısıtma sisteminin yetersizliği ve hayata geçirilemeyen bir takım projeler sebebiyle deneme amaçlı seralar 
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zamanla yok olmuĢtur. Ġlerleyen zamanlarda pilot bir çalıĢma olarak kurulan seralarda topraksız tarım 

yapılmakta ve oldukça yüksek verim alınmaktadır. Bu Ģekilde topraksız tarım yapılarak arka arka üretim 

sağlanabilmektedir. Yapılan bu çalıĢmalar neticesinde Diyadin ilçesinde seracılığa verilen önem giderek 

artmıĢ ve 2014 yılında Belediye ve Ġl Özel Ġdaresine bağlı olarak yürütülen çalıĢmalar özel sektöre 

devredilmiĢtir. Özel sektöre bağlı bir iĢletme 40 dönümlük bir arazide 365 gün boyunca üretim yapmaktadır. 

Böylelikle bölgedeki tarım ve seracılık faaliyetlerinde ciddi bir Ģekilde artıĢ yaĢanmıĢtır.  

1998 yılında Diyadin Ġlçesinde çıkarılan jeotermal enerji kaynağının kaplıca ve termal turizm faaliyetlerinde 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 1998 yılında inĢaatına baĢlanan 4 yıldızlı bir termal otel hizmete açılmıĢtır. 

Ancak iĢletmenin profesyonel bir ekip tarafından yönetilmemesi, bölgenin tanıtımının yeterli bir seviyede 

olmaması gibi nedenlerden dolayı kısa bir sürede kapatılmıĢtır. Günümüzde bölgede hali hazırda bulunan 3 

özel iĢletme termal tesis olarak hizmet vermekte ancak yeterli profesyonelliğe ulaĢamamıĢtır (ġentürk ve 

ġencan ġahin, 2019). 

 

SONUÇLAR  

Fosil yakıt rezervlerinin tükenmek üzere olduğu ve tüketimin sürekli arttığı fakat üretimin yetersiz kaldığı 

günümüzde ülkemizin dıĢa bağımlılığını azaltmak için bünyesindeki yenilenebilir enerji potansiyelinin daha 

verimli bir Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için bir takım önlemler alınmalıdır. Jeotermal 

sistemlerde veri takibinin özenli yapılması önemlidir. Bu sebeple enerji izleme sistemi ve saha 

enstrümanlarının otomasyon donanımları kurulmalıdır. Jeotermal akıĢkan içerisinde bulunan minerallerin 

çevreye ve yer altı sularına zarar vermemesi için jeotermal akıĢkan reenjeksiyon uygulamasıyla rezervuara 

yeniden beslenmelidir. Jeotermal enerji kaynaklı konularda ülkede uygulanması zorunlu uygulama esasları 

ve standartlar oluĢturulmalıdır. Bu alandaki nitelikli personel ihtiyacını karĢılamak için lisansüstü eğitim 

programları yaygınlaĢtırılmalı ve jeotermal sahaların yoğun olduğu bölgelere AR-GE merkezleri 

kurulmalıdır. Böylece jeotermal enerjinin daha etkin ve verimli kullanımının sağlanmasıyla hem ekonomik 

hem de çevreye olumlu katkı sağlanabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR 

Arslan O., Köse R., AlakuĢ B., Özgür MA., (2006) Examining of Power Generation Potential In Simav 

Geothermal Field, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı:12. 



 

  623
 

Aslan A., (2010) Gönen Jeotermal Bölgesel Isıtma Sisteminin Enerji ve Termoekonomik Verimliliğinin 

Ġncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Ġnan Ġ., Akbulut Ġ., Aslan E., (2018) Enerji Sorununun Çözümünde Yenilenemez ve Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Yeri Ve Önemi, Türk Dünyası AraĢtırmaları Cilt: 120 Sayı: 237 Sayfa: 11-40. 

Kabeyi MJB., Olanrewaju OA., (2022) Geothermal wellhead technology power plants in grid electricity 

generation: A review. Energy Strategy Reviews, 39, 100735. 

Lund JW., Toth, AN., (2021). Direct utilization of geothermal energy 2020 worldwide review. Geothermics, 

90, 101915. 

ġentürk S., ġencan ġahin A., (2019) Diyadin Ġlçesinde Bulunan Jeotermal Enerji Kaynağının Mühendislik ve 

Ekonomik Açıdan Ġncelenmesi, Teknik Bilimleri Dergisi Cilt 9, Sayı 2, 68-74. 

Ulutürk Y., ġahin C., Gürler Ġ., (2019) Jeotermal Enerji ile Bölgesel Isıtma Sistemleri: Afyonkarahisar 

Örneği 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi -Ġzmir. 

Usta N., Zaman M., (2015) Kızılcahamam Ġlçesi Turizminde Termal Kaynakların Önemi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2): 187-208. 

Internet, (2019) Ġzmir Jeotermal, Jeotermal Kaynaklı Bölgesel Isıtma Sistemi Balçova-Narlıdere Örneği. 

Internet, (2022a) https://www.iea.org/reports/geothermal-power 

Internet, (2022b) https://s.milimaj.com/others/image/harita/turkiye-jeotermal-isitma-sistemleri-haritasi.png  

Internet, (2022c) Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, KırĢehir Ġli Raporu. 

Internet, (2022d) https://www.sanjet.com.tr/konutlarin-isitilmasi 

Internet, (2022e) Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı NevĢehir Ġl Raporu. 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/geothermics
https://www.iea.org/reports/geothermal-power
https://s.milimaj.com/others/image/harita/turkiye-jeotermal-isitma-sistemleri-haritasi.png
https://www.sanjet.com.tr/konutlarin-isitilmasi


 

    624 
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ÖZET 

Samsun ilinin 110 km güneybatısında yer alan Vezirköprü ilçesi, kuzeyde Alaçam ve Sinop‘un Durağan, 

kuzeydoğuda Bafra, doğuda Havza, güneybatıda Çorum'un Osmancık ve batıda Sinop'un Saraydüzü 

Ġlçeleriyle çevrilidir. Bölge engebeli topografyası ve ovalarıyla oldukça farklı bir yaĢam alanı sunmaktadır. 

350 m ve daha aĢağı yükseltilerde yer alan Vezirköprü ovası, Kızılırmak‘ın iki büyük kolu tarafından 

sulanmaktadır. Vezirköprü bu Jeomorfolojisi, ovası, akarsu vadileri ve deltalarıyla farklı bir eko-sistemi 

ortaya çıkarmaktadır. Bu coğrafik, ekolojik koĢullar ve yerleĢime uygun alanların bulunması, Vezirköprü‘yü 

binlerce yıl boyunca farklı uygarlıkların sürekli olarak iskan edildiği önemli bir bölge konumuna taĢımıĢtır. 

Ġlkçağlardan günümüze kadar birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan kentte, dönemine ve uygarlığına 

bağlı olarak da çok çeĢitli mezar yapıları karĢımıza çıkmaktadır. Bölgedeki ovalar, tümülüs tipi mezar 

yapılarını ortaya çıkartırken, kayalık bölgelerde kaya mezarları ön plana çıkmaktadır. Merkeze yakın 

bölgelerde lahit ve taĢ sandık mezarlar yoğunlaĢırken, kırsal alanda doğrudan toprağa definlerin yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. Bu çalıĢmayla birçoğu defineciler tarafından tahrip edilmiĢ olan mezar yapılarının 

belgelenmesi ve bilim dünyasına sunulması hedeflenmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Karadeniz, Samsun, Vezirköprü, Tümülüsler, Nekropol Alanları, Mezarlar 

 

ABSTRACK 

Vezirköprü district, located 110 km southwest of Samsun province, is surrounded by Alaçam and Sinop's 

Durağan in the north, Bafra in the northeast, Havza in the east, Osmancık in the southwest and Saraydüzü in 

the west. The region offers a very different living space with its rugged topography and plains. Vezirköprü 

plain, located at 350 m and lower elevations, is irrigated by two major branches of Kızılırmak. Vezirköprü 

reveals a different eco-system with its geomorphology, plain, river valleys and deltas. These geographical, 

ecological conditions and the availability of suitable areas for settlement have made Vezirköprü an important 

region where different civilizations have been inhabited continuously for thousands of years. In the city, 

which has been home to many different civilizations from the ancient times to the present, we encounter a 

wide variety of tomb structures depending on the period and civilization. While the plains in the region 

reveal tumulus-type tomb structures, rock tombs stand out in the rocky areas. While sarcophagi and stone 

cist graves are concentrated in the areas close to the center, it is seen that burials directly to the ground are 

concentrated in the rural areas. With this study, it is aimed to document the tomb structures, many of which 

were destroyed by treasure hunters, and present them to the scientific world. 

Keywords: Black Sea, Samsun, Vezirköprü, Neoklaudiopolis, Tumuli, Necropolis, Tombs 
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Vezirköprü Samsun ilinin 110 km güneybatısında bulunmaktadır.  Ġlçe, kuzeyde Alaçam ve Sinop‘un 

Durağan, kuzeydoğuda Bafra, doğuda Havza, güneybatıda Çorum'un Osmancık ve batıda Sinop'un 

Saraydüzü Ġlçeleriyle çevrilidir. Ġlçe geniĢ ovaları, geçici ve sürekli olmak üzere irili ufaklı çok sayıda 

akarsuyu ve yerleĢime uygun coğrafyası ile ilkçağlardan günümüze kadar binlerce yıl boyunca, sürekli bir 

yerleĢime tanıklık etmiĢtir. Bu yerleĢimlerden biri de Roma Dönemi‘nde kurulmuĢ olan Neoklaudiopolis 

antik kentidir. Kent, antik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda Vezirköprü‘ye lokalize edilmekle 

birlikte günümüze ulaĢabilen herhangi bir yapı yüzeyde görülmemektedir. Bu noktada antik kentin 

sınırlarını, yerleĢim alanlarını, mezar mimarisini ve çevreye dağılmıĢ durumda olan antik malzemeyi tespit 

etmek amacıyla, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın izniyle ―Neoklaudiopolis Antik Kenti ve 

Territoryumu‖ isimli bir yüzey araĢtırması projesi baĢlatılmıĢtır. Bu çalıĢmada söz konusu proje kapsamında 

Vezirköprü coğrafyasına dağılmıĢ durumda olan mezar yapıları değerlendirmeye alınmıĢtır.  

 

MEZAR YAPILARI 

1.Kaya Mezarları 

Mezar yapılarından ilkini kaya mezarları oluĢturur. Vezirköprü coğrafyasının oldukça kayalık olması, 

bölgede kaya mezarları geleneğinin yaygın bir Ģekilde kullanılmasına neden olmuĢtur. Ġlk örneğimiz 

Vezirköprü merkezinin 15 km kuzeydoğusundaki Özyörük Mahallesi‘nde bulunmaktadır (Res. 1). 

Mahallenin 500 m güneybatısındaki 35 m yüksekliğindeki kayalık dik bir yamaç üzerinde bulunmaktadır. 

Üzerinde kale bulunan kayalık alana yer yer basamaklar yerleĢtirilmiĢ dik bir yoldan çıkılmaktadır. Kaya 

mezarı dikdörtgen bir giriĢ ve beĢik tonoz örtülü bir mezar odası olmak üzere iki odadan oluĢmaktadır. 

Ġçerisine bir kline yerleĢtirilmiĢ olan mezar odasının dromosunu kapatmak için geniĢ bir silme, kuzey ve batı 

duvarlarında muhtemelen ahĢapla kapatılması için yuvalar mevcuttur. Mezara giriĢte ise, kapı sövesi ve kilit 

yuvası mevcuttur (Res. 2).  

Ġkinci kaya mezarı Vezirköprü‘nün 16 km güneyindeki Küçükkale Mahallesi‘nde bulunmaktadır (Res. 3). 

Mahallenin 600 m kuzeydoğusunda kayalık alan üzerindeki kaledeki sarnıcın bir alt seviyesinde düzeltilmiĢ 

bir teras ve tahrip edilmiĢ bir tonoz biçimli bir kaya mezarı tespit edilmiĢtir. Üçüncü kaya mezarı aynı yerde, 

kayalık alanın güneye bakan kısmında, çok sarp ve ulaĢılması çok zor bir noktada bulunmaktadır (Res. 4). 

Kaya mezarına çıkmak mümkün olmamıĢtır. Ancak görülebildiği kadarıyla giriĢ kısmı büyük ölçüde tahrip 

edilmiĢ durumdadır. Dördüncü kaya mezarı Vezirköprü‘nün 13 km güneyindeki Esen Mahallesi‘nin 1.6 km 

batısındadır (Res. 5). Evkaya Kaya Mezarı olarak tescilli edilmiĢ mezar, yaklaĢık 15 m yükseklikteki kayalık 

bir alan üzerinde bulunmaktadır. Sütunlu bir ön giriĢi bulunan kaya mezarı iki odadan oluĢmakta olup 

odalardaki sekiler tahrip edilmiĢ durumdadır. 

 

2. Kaya Oygu Mezarlar  

AraĢtırmalar sırasında sıkça karĢılaĢılan mezardan birini kaya oygu mezarlar oluĢturur. Kaya yüzeyinin lahit 

biçiminde kelimesi ile oluĢan bu mezarlar literatürde khamosorion tipi mezar olarak tanımlanırlar. 

AraĢtırmalar sırasında Vezirköprü merkezinin 13 km güneydoğusunda bulunan Boğazkoru Mahallesi, 

Köytepesi Mevkii‘nde birçok kaya oygu mezarı tespit edilmiĢtir (Res. 6). Mezarlar köy konağının 

bulunduğu, kuzeydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan, 150x50 m ölçülerindeki kayalık bir tepe üzerinde 

bulunmaktadır. Üzerine köy konağı yapılırken kayalık alan düzleĢtirilmiĢ ve birçok mezar tahrip edilmiĢtir. 

Bu mezarlardan ancak altı tanesinin ölçüsü alınabilmiĢ olup uzunlukları 2,30 m‘yi geniĢlikleri ise, 50 cm‘yi 

bulmaktadır.  Benzer kaya oygu mezarlardan ikisi, Vezirköprü‘nün 13 km güneyindeki Esen Mahallesi‘nin 

1.6 km batısında, Evkaya Kaya Mezarı‘nın hemen önündeki alanda tespit edilmiĢtir (Res. 7). Büyük ölçüde 

tahrip edildiği için mezarların ölçüsü alınamamıĢtır. Aynı mahallenin Sandıkkaya Mevkii‘nde, 5 m 

yüksekliğindeki kayalık bir alan üzerinde baĢka kaya oygu mezar tespit edilmiĢtir (Res. 8). Mezarın 

uzunluğu 2.60 m, geniĢliği 75 cm, yüksekliği ise 2.80 m‘dir.  

 

3. TaĢ Sandık Mezarlar  
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ÇalıĢmalar sırasında en çok karĢılaĢılan mezar tipini taĢ sandık mezarlar oluĢturur. Genel olarak taĢ sandık 

mezarları; toprağa kazılan çukurun kenarlarının tek parça veya parçalar halindeki taĢ bloklarının 

kullanılmasıyla sandık kısmı oluĢturulan mezarlar olarak tanımlamak mümkündür. Bu tip mezarların 

çoğunda zemin kısmı olmayıp ceset doğrudan toprağa yatırılmaktadır. Mezarların üzerleri çoğunlukla yek 

pare bazen de birkaç sal taĢı plaka ile kapatılmaktadır. Ġlk üç mezar Çekalan Mahallesi‘nin yaklaĢık 1.5 km 

kuzeyinde, Kocakarıpınarı Mevkii‘nde bulunmaktadır. 8-10 cm kalınlığındaki sal taĢlarından yapılan 

mezarlar, doğu-batı yönlüdür (Res. 9). Mezarlar büyük ölçüde tahrip edilmiĢ durumdadır.  

Çalköy, BaykuĢkaya Mevkii‘nde Ġstavloz Çayı‘nın yaklaĢık 85 m uzağında üç adet taĢ sandık mezara 

rastlanmıĢtır. Doğu-batı yönünde uzanan mezarlardan ilki 190x80 cm ölçülerinde ve 58 cm derinliğindedir. 

Diğer iki mezar ise ölçü vermemektedir (Res. 10).  

Akören Mahallesi, TevekleĢme Mevkii‘nde tespit edilen taĢ sandık mezar diğerlerine göre daha iyi korunmuĢ 

durumdadır (Res. 11). 182x90 cm ölçülerinde mezar, 110 cm derinliğindedir. Kaba iĢlenmiĢ taĢlardan 

yapılmıĢ olan mezarın kapağı bulunmamaktadır. Hacıkurt Mahallesi, Hozan Mevkii‘nde bulunan diğer bir 

taĢ sandık mezar ise tarım arazisi içinde kalmıĢ olup bir kısmı toprağa gömülü bir Ģekildedir (Res. 12). 

200x80 cm ölçülerindeki mezar 75 cm derinlikte olup doğu batı yönlüdür.  

Vezirköprü merkezinin 17 km kuzeybatısında, Yukarınarlı Mahallesi‘nin KarataĢ Mevkii‘nde, içinde 16 adet 

mezarın açıldığı, geniĢ bir Roma nekropolü tespit edilmiĢtir. Nekropolde 16 adet taĢ sandık mezar tespit 

edilmiĢ olup, bu mezarlardan yalnızca bir kısmı ölçü vermektedir. Ölçüsü alınabilen taĢ sandık mezarların 

uzunlukları 2 m‘yi geniĢlikleri ise 1 m‘yi bulmaktadır (Res. 13).  

Vezirköprü merkezinin 9 km kuzeybatısındaki Örencik Mahallesi‘nin, 200 m güneybatısında Büyükpınar 

Mevkii‘nde 11‘i ölçü veren, çok sayıda taĢ sandık mezar tespit edilmiĢtir. TaĢ sandık mezarlar doğu-batı 

yönlü olup birçoğunun üzeri kapandığı için ölçü alınamamaktadır. Ölçüsü alınabilen taĢ sandık mezarların; 

uzunlukları 2.10 m‘yi geniĢlikleri, 80 cm‘yi, derinlikleri ise, 80 cm‘yi bulmaktadır (Res. 14 ).  

 

5. TaĢ Örgü Mezarlar 

TaĢ örgü mezarlar sandık mezarlardan farklı olarak toprağa kazılan çukurun kenarlarının taĢlarla örülmesiyle 

oluĢturulan mezarlardır.  Bu tip mezarlarda zemin kısmı olmayıp ceset doğrudan toprağa yatırılmaktadır. 

Mezarların üzerleri ise çoğunlukla yek pare bazen de birkaç sal taĢı plaka ile kapatılmaktadır. ÇalıĢmalar 

sırasında çok sayıda taĢ örgü mezara rastlanmıĢtır. Vezirköprü‘nün 7 km güney batısındaki Kapaklı 

Mahallesi, Ören Mevkii‘nde 5 adet mezar tespit edilmiĢ olup, sadece iki adet mezarın ölçüsü alınabilmiĢtir. 

Birinci mezar; 200x95 cm ölçülerinde ve 50 cm derinliğindedir. Mezarlarda taĢların kalınlığı ortalama 15 

cm‘dir. Ġkinci mezar ise; 180 x80 cm ölçülerinde olup derinliği 60 cm‘dir (Res. 15). Vezirköprü merkezinin 

9 km kuzeybatısındaki Örencik (Virancık) Mahallesi‘nin 1.2 km kuzey batısındaki TindaĢ Mevkii‘nde ise, 21 

m yüksekliğinde kuzey-güney yönlü kayalık bir alan üzerinde, taĢ örgü mezarlardan oluĢan bir Roma 

Nekropolü tespit edilmiĢtir. Doğu batı yönlü olan mezarların içi toprak ile dolu olduğu için net bir ölçü 

alınamamıĢtır (Res. 16). Mezarlar ortalama 180-210 cm, uzunluğunda, 67-84 cm geniĢliğinde ve 50-80 cm 

derinliğe sahiptir. Vezirköprü‘nün 3.5 km güneyindeki Teberük Mahallesi‘nin 600 m güneybatısında, 

Büyükçal Tepesi olarak adlandırılan mevkide de bir Roma nekropolü ve üzerinde taĢ örgü mezar 

saptanmıĢtır. Doğu-batı doğrultulu mezarlar büyük ölçüde tahrip olduğu için olup ölçü vermemektedir (Res. 

17).  

 

6. Kiremit Mezarlar 

Bu tip mezarlar, cesedin üzerinin düz veya üçgen biçiminde çatı kiremitleri ile örtüldüğü mezarlardır. 

Maliyeti düĢük olduğu için çok erken dönemlerden itibaren yaygın bir Ģekilde kullanılan mezar tipidir.  

Ancak tahrip edilmesi çok kolay mezarlar oldukları için, soyulduktan sonra geriye sadece birkaç kırık 

kiremit parçasından baĢka bir Ģey kalmaz bu yüzden yüzey araĢtırmalarında sağlam olarak çok fazla ele 

geçmezler. Vezirköprü yüzey araĢtırmalarında da aynı durum söz konusudur. Tespit edilen kiremit 

mezarlardan bir kısmı Vezirköprü‘nün 9 km güneyindeki Teberük Mahallesi‘nin Büyükçal Tepesi olarak 
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adlandırılan mevkiinde bulunmuĢtur (Res. 18). Roma dönemine tarihlenen nekropol alanında kiremit 

mezarlar, taĢ örgü mezarlarla bir arada görülmektedir. Vezirköprü‘nün 6.3 km güney batısındaki Mahmatlı 

Mahallesi‘nin, yaklaĢık 600 m güneyinde, Cinkaya Mevkii‘nde de bir nekropol alanı ve üzerinde çok sayıda 

kaçak kazı çukuru ile birlikte mezar kiremitleri görülmektedir (Res. 19). 

 

6. Lahit Mezarlar 

Antik dönemde ölülerin konduğu, mermer, taĢ veya piĢmiĢ topraktan yapılmıĢ bir tekne ve kapağından 

oluĢan mezarlara lahit mezar adı verilmektedir. Arazi çalıĢmaları sırasında çok sayıda lahit teknesi, kapağı ve 

parçasına rastlanmıĢtır. Bunların bir kısmı arazide serbest bir Ģekilde bazılarının ise devĢirilerek farklı 

yapılarda kullanıldığı görülmektedir. Hazır iĢlenmiĢ malzeme oldukları için lahit teknelerin birçoğu 

günümüzde çeĢme veya hayvan yalağı olarak kullanılmaktadır. Doyran Mahallesi‘nin, AĢağıpınarı 

Mevkii‘nde, mahallenin giriĢindeki çeĢmenin üzerinde (Res. 20), Boğazkoru Mahallesi‘nin, Maltepe 

Mevkii‘nde, Karacaören Mahallesi‘nde mezarlığın kuzeyinde (Res. 21), Ġncesu Mahallesi‘nin Kabaağaçlar 

Mevkii‘nde (Res. 22), TaĢlıyük Mahallesi‘nin AĢağıköy Mevkii‘nde (Res. 23), Kızılcakoru Mahallesi‘nde 

Kirazlı Mevkii‘nde (Res. 24), Karacaören Mahallesi‘nde Mezarlık Mevkii‘nde (Res. 25), Bahçekonak 

Mahallesi‘nde bir tarla içindeki çeĢmede (Res. 26), bunları görebilmek mümkündür. Lahit parçalarının ise 

BaĢfakı (Res. 27) ve Karacaören (Res. 28) mahallelerinde olduğu gibi bazen mezarlıklarda musalla taĢı 

olarak bazen de yapı malzemesi olarak kullanıldığı görülmektedir (Res. 29-30).  

AraĢtırmalar sırasında mermer lahitlerin dıĢında piĢmiĢ toprak lahitlere de rastlanmıĢtır. Bunlardan biri 

Vezirköprü merkezinin 17 km kuzeybatısında Ağcayazı Mahallesi‘nde mahallenin 500 m kuzeydoğusunda, 

Keltepe Mevkii‘nde bulunmaktadır. Parçalar halinde bulunan lahit ölçü vermektedir (Res. 31).  

 

7. Ostothek 

Cesedin yakılmasından (kremasyon) sonrası kalan kemik ve küllerinin konduğu küçük lahit olarak 

tanımlayabileceğimiz ostotheklere de araĢtırmalar sırasında rastlanmıĢtır. Ancak lahitlerde olduğu gibi 

sağlam olarak değil parçalar halinde bulunmuĢtur. Bunlardan biri ostothek kapağıdır. Yürükçal Mahallesi, bir 

evin bahçesinde bulunana mermer ostothek kapağıdır (Res. 32). Vezirköprü Ġlçe merkezinde yer alan parkta 

da 4 adet ostothek yer almaktadır. Bunlardan üçü tekne birisi ise kapaktır. Lahitlerde olduğu gibi bunlarında 

bazılarının üzerine delik açmak suretiyle hayvan yalağı veya tekne olarak kullanıldığı görülmektedir (Res. 

33-36).  

 

8. Diğer Mezarlar 

AraĢtırmalar sırasında çok sayıda Ortaçağ nekropol alanı ve mezar çukuru tespit edilmiĢtir. Basit toprak 

gömü, kiremit veya sal taĢlarından oluĢan bu mezarların büyük bir kısmı dağılmıĢ durumda olup herhangi bir 

ölçü ve tipoloji ortaya koymadıkları için bu grup altında değerlenirmiĢlerdir. Nekropol alanlarında bulunan 

seramiklerden yola çıkılarak Ortaçağ‘a tarihlenmiĢlerdir. Bu mezarlın büyük bir kısmı kaçak kazılarla tahrip 

edilmiĢ durumdadır. Bir kısmı da ekilir arazi içinde bulunduğundan, tarımsal faaliyleler sonucu veya yol 

yapım çalıĢmaları sırasında yok edilmiĢlerdir.  

 

Değerlendirme ve Sonuç 

2018 yılından beri Vezirköprü‘ye lokalize edilen Neoklaudiopolis antik kentinin yayılım alanını ve sınırlarını 

tespit etmek amacıyla baĢlatılan yüzey araĢtırmaları sırasında çok sayıda nekropol alanı ve mezar yapısı 

tespit edilmiĢtir. Ġlkçağlardan günümüze kadar birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan kentte, dönemine ve 

uygarlığına bağlı olarak da çok çeĢitli mezar tipleri karĢımıza çıkmaktadır. Tespit edilen mezarlara 

bakıldığında; merkeze yakın bölgelerde, lahit, taĢ sandık ve kaya oygu mezarların yoğunlaĢtığı, kırsal alanda 

ise daha çok doğrudan toprağa definlerin gerçekleĢtiği, mezar sahibinin ekonomik imkânlarına bağlı olarak 
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seçtiği mezar tipinin de değiĢebildiği görülmektedir.  Bu çalıĢmayla bölgedeki mezarların tiplerinin ve 

dağılımlarının tespit edilmesinin yanı sıra, birçoğu defineciler tarafından kazılarla her geçen gün büyük bir 

tahribata maruz kalan, mezarların belgelenerek kayıt altına alınması amaçlanmıĢtır.  
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Özet 

SanayileĢme, hızla büyüyen ve geliĢen kentler nüfus artıĢı, gürültü, hava kirliliği, ulaĢım zorluğu gibi birçok 

stres unsurunu da beraberinde getirerek yaĢamı olumsuz etkilemektedir. Kentlerde yaĢayan insanlar yoğun, 

hızlı ve stresli koĢturmaca içinde ruhsal ve bedensel açıdan olumsuz etkilenmekte sağlıklı, huzurlu ve mutlu 

yaĢam kavramlarını yitirmektedir. Bu durum kentlinin rekreasyonel aktivitelere olan ihtiyacını giderek 

arttırmaktadır. Kentlerde yeĢil alan eksikliği, günümüzde kent toplumunun yeĢil alanlara olan ihtiyacını ve 

talebini daha da arttırmaktadır. Kent insanının boĢ zamanlarında farklı doğal mekânları ziyaret etme ve 

kentten uzaklaĢma isteği, orman parklarının rekreasyonel açıdan önemini vurgulamaktadır. Toplumun 

rekreasyonel taleplerini karĢılamak ve orman halk iliĢkilerini olumlu yönde geliĢtirmek üzere orman rejimi 

içerisinde Orman Parkları oluĢturulmaktadır. Orman Parkları; insanların boĢ vakitlerinde dinlenmeleri, 

eğlenmeleri ve piknik, gezi, spor gibi aktiviteleri yapabilmeleri için ayrılmıĢ bölgelerdir. Günübirlik kullanım 

ve gecelemeye de imkân sağlayan rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden doğal yerlerdir ve yoğun talep 

görmektedir. Bu yoğun talebin karĢılanması noktasında orman parkları kullanıcılarının deneyimlerinin 

kalitesini artırmak için, bu alanlara uygun planlama kararlarının alınmasının önemi gittikçe artmaktadır. 

Orman Parkları 28 Mayıs 2022 yılında yayınlanan yönetmelikle konaklamalı veya konaklamasız olmak üzere 

iki tipte tasnif edilmektedir.  

Bu çalıĢmada, Erzurum Ġli‘nde bulunan orman parklarının mevcut kullanım potansiyelinin belirlenmesi ve 

eksikliklerin tespit edilerek çözüm önerilerinin ortaya konulması amaç olarak belirlenmiĢtir. Bu amaç 

doğrultusunda bölgededeki rekreasyonel alanlar koordinatlandırılarak sayısal haritalar elde edilip, mevcut 

kullanıcı verileri değerlendirilerek, alana dair görsellerle çalıĢma irdelenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın materyalini, Erzurum Ġli‘nde rekreasyonel taleplerini karĢılamak amacıyla tesis edilen; Köyceğiz 

(Karayazı), Akdağ (Olur), Çanakpınar, Göllü (Narman), Obayayla, Uzunoluk (Oltu), ġelale (Uzundere),  H. 

Mehmet Sırma (ġenkaya),  Zuvarboğazı (Uzundere),  ġenyurt (Tortum),  AĢkale (AĢkale), HoĢutlar (Ġspir), 

Erzurum Kent Ormanı, (Palandöken), Abdurrahman Gazi Kent Ormanı, (Palandöken) orman parkları ve 

sayısal veriler oluĢturmaktadır.  

ÇalıĢma sonucunda, Orman Parklarının mevcut durumlarında tespit edilen problemlere iliĢkin çözüm 

önerileri geliĢtirilmiĢtir. Bulgular ıĢığında orman parklarının mevcut kaynakların korunmasına özen 
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gösterilmeli ve bu alanlarla ilgili gerekli rehabilitasyon çalıĢmaları yapılmalı olduğu görülmüĢtür. Böylece 

doğal rekreasyon alanları halkın ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir ekolojik bir yaklaĢımla kullanıma 

sunulmuĢ olacaktır. Ayrıca bu alanların rekreasyonel taleplere cevap verecek, koruma kullanma dengesi 

gözetilerek fiziksel planlama ve tasarım çalıĢmaları yapılması zorunlu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Orman Parkları, YeĢil Alan, Erzurum 

 

Abstract 

Industrialization, rapidly growing and developing cities affect life negatively by bringing many stress factors 

such as population growth, noise, air pollution, transportation difficulties. People living in cities are 

negatively affected mentally and physically in the intense, fast and stressful rush, and they lose the concept 

of healthy, peaceful and happy life. This situation increases the need of the citizens for recreational activities. 

The lack of green spaces in cities increases the need and demand of urban society for green spaces. The 

desire of urban people to visit different natural places in their spare time and to get away from the city 

emphasizes the recreational importance of forest parks. Forest Parks are the areas reserved for people to 

relax, have fun and do activities such as picnics, excursions and sports in their spare time. They are natural 

places containing recreational structures and facilities that allow daily use and overnight stay and are in high 

demand. At the point of meeting this intense demand, in order to increase the quality of the experiences of 

forest park users, it is becoming increasingly important to take appropriate planning decisions for these areas. 

Forest Parks are classified into two types, with or without accommodation, with the regulation published on 

May 28, 2022. 

In this study, the aim was to determine the current use potential of the forest parks in Erzurum and to identify 

the deficiencies and to propose solutions. For this purpose, digital maps were obtained by coordinating the 

recreational areas in the region, and the current user data was evaluated, and the work with the visuals of the 

area was examined. 

The material of the study, which was established in Erzurum to meet the recreational demands; 

Köyceğiz (Karayazı), Akdağ (Olur), Çanakpınar, Göllü (Narman), Obayayla, Uzunoluk (Oltu), Waterfall 

(Uzundere), H. Mehmet Sırma (ġenkaya), Zuvarboğazı (Uzundere), ġenyurt (Tortum), AĢkale (AĢkale), 

HoĢutlar (Ġspir), Erzurum Urban Forest (Palandöken), Abdurrahman Gazi Urban Forest (Palandöken) forest 

parks and digital data. 

As a result of the exam inations made in the study areas, solution suggestions have been developed for the 

problems identified in the current situation of the Forest Parks. In the light of the findings, it was seen that 

care should be taken to protect the existing resources of forest parks and necessary rehabilitation studies 

should be carried out in these areas. In addition, it is considered necessary to carry out physical planning and 

design studies in these areas to respond to recreational demands, taking into account the balance of 

protection and use. 

Keywords: Recreation, Forest Parks, Green Area, Erzurum 
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Özet 

Kentlerde yeĢil alanlara daha çok yer verme arayıĢı, doğa ile bütünleĢmeyi her fırsatta değerlendirme ve 

doğal kaynakların korunması dünya gündeminde yer alan önemli konulardandır. Nüfus artıĢından ve hızlı 

sanayileĢmeden dolayı, kent kimliği içerisinde yeĢil doku miktarı hızla azalmaktadır. YeĢil alan ve açık 

alanların giderek azaldığı kent ortamında bireylerin yeĢil alanlara olan ihtiyacı, iç mekân ve yapı 

yüzeylerinde planlanmıĢ dikey bahçeler ile giderilmeye çalıĢılmaktadır. Dikey bahçeler mekân içinde 

yarattıkları sağlıklı ve nitelikli estetik fonksiyonları ile birey üzerinde mental ve fiziksel olarak olumlu 

katkılar sunma potansiyeli barındırmaktadır. ÇağdaĢ mekan kültürüne yeni bir anlayıĢ getiren dikey 

bitkilendirme çalıĢmaları konsept olarak ―bahçe‖ olgusunun bir bina cephesine ya da iç mekan duvar 

yüzeyinde uygulanması olarak özetlenebilir. Peyzaj mimarlığı meslek disiplini bu mekânlar içerisine bitki 

materyalini ekleyerek, dikey bahçe sistemleri geliĢtirmeye ve ĢehirleĢmeyle birlikte oluĢan sorunlara çözüm 

üretmeye çalıĢmaktadır.  

ÇalıĢmanın amacını, peyzaj öğesi olarak kullanılan dikey bahçe sistemlerinin, uygulama aĢamasına 

geçilmeden önce artırılmıĢ gerçeklik teknolojisi ile gerçek mekân üzerindeki etkisinin incelenmesi 

oluĢturmaktadır. OluĢturulan tasarımların uygulama aĢamasına geçilmeden gerçek mekân üzerinde 

görülebilmesini sağlayan ArtırılmıĢ Gerçeklik teknolojisi, özet olarak, dijital nesnelerin fiziki mekân ile üst 

üste çakıĢtırılmasına ve bunun kiĢi tarafından deneyimlenmesine olanak sağlayan bir bilgisayar 

teknolojisidir. ÇalıĢma kapsamında oluĢturulacak mobil uygulama ile oluĢturulan dikey bahçe tasarımı, 

gerçek mekân üzerinde görülebilecektir.  

ÇalıĢmanın ana materyalini, Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Dekanlık GiriĢ holü 

içerisinde tasarlanacak olan dikey bahçelerde kullanılacak bitkisel materyal ve yapısal elemanlar meydana 

getirmektedir. AraĢtırma kapsamında dikey bahçe tasarımı üç boyutlu modelinin artırılmıĢ gerçeklik mobil 

uygulaması içerisine entegre edilmesi ile, oluĢturulan dikey bahçe tasarımlarının mekan üzerinde 

uygulanabilirliğinin modern teknolojiler ile sorgulanması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda, dikey bahçelerin önemi ve iĢlevleri, dikey bahçe çalıĢmalarında kullanılan malzemeler, 

yapım tekniği ve bitki türlerinin artırılmıĢ gerçeklik teknolojisi ile tasarımlarının yapıldığı gerçek 
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mekânlarda, duyuĢsal ve biliĢsel olarak uygulama aĢamasından önce tasarımın mekân algısına olan etkisi 

yenilikçi ve daha derin bir perspektifte irdelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Dikey Bahçe, Peyzaj Tasarım, ArtırılmıĢ Gerçeklik, Mobil Uygulama 

 

Abstract 

The search for more green spaces in cities, integration with nature and the protection of natural resources are 

important issues on the world agenda. Due to population growth and rapid industrialization, the amount of 

green tissue in urban identity is rapidly decreasing. In the urban environment where green spaces and open 

spaces are gradually decreasing, the need for green spaces of individuals is tried to be met with vertical 

gardens planned on the interior and building surfaces. Vertical gardens have the potential to provide positive 

mental and physical contributions to the individual with the healthy and qualified aesthetic functions they 

create in the space. Vertical planting works, which bring a new understanding to contemporary space culture, 

can be summarized as the application of the concept of "garden" to a building facade or interior wall surface. 

The professional discipline of landscape architecture tries to develop vertical garden systems by adding plant 

material to the spaces and to find solutions to the problems that occur with urbanization. 

The aim of the study is to examine the effect of vertical garden systems, which are used as landscape 

elements, on indoor space with augmented reality technology before the implementation phase. Augmented 

Reality technology, which enables the created designs to be seen on the real space without going to the 

implementation stage, is a computer technology that allows digital objects to be superimposed with the 

physical space and experienced by the person. Within the scope of the study, the vertical garden design 

created with the mobile application to be created will be visible on the indoor space. 

The material of the study consists of plant materials and structural elements to be used in vertical gardens to 

be designed in Atatürk University, Faculty of Architecture and Design, Dean's Entrance Hall. In the research, 

the applicability of the designs created by integrating the vertical garden design into the augmented reality 

mobile application was questioned with modern technologies. 

As a result of the study, the effect of vertical gardens designed with augmented reality technology on the 

perception of indoor space has been examined in an emotionally and cognitively innovative perspective. 

Keywords: Vertical Garden, Landscape Design, Augmented Reality, Mobile Application 
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1- GĠRĠġ 

Kentlerde yeĢil alanlara daha çok yer verme arayıĢı, doğa ile bütünleĢmeyi her fırsatta değerlendirme ve 

doğal kaynakların korunması dünya gündeminde yer alan önemli konulardandır. Son yıllarda artan nüfus ve 

buna paralel artan yapılaĢmaya bağlı olarak kent tekstüründe hem miktar/alan, hem de donatı kapsamında 

yetersizlikler dikkat çekmektedir. Nüfus artıĢından ve hızlı sanayileĢmeden dolayı, kent kimliği içerisinde 

yeĢil doku miktarı hızla azalması ile kent ortamında bireylerin yeĢil alanlara olan ihtiyacı, iç mekân ve yapı 

yüzeylerinde planlanmıĢ dikey bahçeler ile giderilmeye çalıĢılmaktadır. ÇağdaĢ mekan kültürüne yeni bir 

anlayıĢ getiren dikey bitkilendirme çalıĢmaları konsept olarak ―bahçe‖ olgusunun bir bina cephesine ya da iç 

mekan duvar yüzeyinde uygulanması olarak özetlenebilir. Dikey bahçeler mekân içinde yarattıkları sağlıklı 

ve nitelikli estetik fonksiyonları ile birey üzerinde mental ve fiziksel olarak olumlu katkılar sunma 

potansiyeli barındırmaktadır. Peyzaj mimarlığı meslek disiplini bu mekânlar içerisine bitki materyalini 

ekleyerek, dikey bahçe sistemleri geliĢtirmeye ve ĢehirleĢmeyle birlikte oluĢan sorunlara çözüm üretmeye 

çalıĢmaktadır. (Alkan, 2020).  

Peyzaj mimarları iĢlevsel, estetik ve ekolojik iĢlevleri ön planda tutan etkili tasarımlar yaparak kentsel 

kullanım için sağlıklı mekanlar oluĢturur. Çevreye zarar vermeden gerçekleĢtirilen peyzaj tasarımı, 

mekânların estetik ve ideal çözümlerle tasarlanması sürecidir. Tasarım sürecinde, tasarlanacak alana ait tüm 

envanterler elde edilerek, mekânın kullanım olanakları belirlenir (Kempenaaar, 2018). Peyzaj tasarımı, dıĢ 

mekanın inĢası ve eklemlenmesi ile ilgilidir ve peyzaj mimarisi kompozisyonlarıyla sonuçlanır. Peyzaj 

mimarisi kompozisyonları, biçim ve anlamla ilgilenir ve istenen sosyal, kültürel ve ekolojik sonuçları elde 

etmek için çeĢitli yapısal unsurların fiziksel, iĢlevsel ve estetik açıdan hoĢ bir düzenlemesini sağlar (Vroom, 

2006).  

Ġlerleyen teknolojik geliĢmeler tasarım sürecine de yansıyarak farklı tekniklerinin geliĢtirildiği 

gözlenmektedir. Dijital teknolojinin büyümesiyle, peyzaj mimarlarının peyzaj kompozisyonları ve mekansal-

görsel özellikleri hakkında daha derin bir anlayıĢ kazanma olasılıkları artmaktadır. Bu durum yeni 

teknolojilerin meslek disiplini içerisinde kullanılmasının önünün açmaktadır. Dijital yöntemlerin peyzaj alanı 

hakkında düĢünmek için yararlı olduğu kabul edilmesine rağmen, pratikte potansiyelleri peyzaj tasarım 

sürecinde hala yeterince kullanılmamaktadır. Peyzaj tasarımı pratiğinde dijital yöntemlerin kullanılmasının 

önündeki engelleri yıkmak için, pratik tasarım bağlamında potansiyellerini gösteren uygulamalar geliĢtirmek 

gerekmektedir. Peyzaj mimarları, peyzaj alanlarının mekansal-görsel özellikleri hakkında düĢünmeyi ve 

iletiĢim kurmayı destekleyebilecek manuel ve dijital medya türlerinden olan ArtırılmıĢ ve Sanal gerçeklik 

teknolojilerini geliĢtirmeye ve kullanmaya her zaman açık olmuĢlardır (Liu, 2020).  

ArtırılmıĢ Gerçekliği (AG) peyzaj mimarlığı tasarım sürecine uygulamaya baĢlamadan önce, AG'nin ne 

olduğunu ve ne iĢe yaradığını anlamak önemlidir. ArtırılmıĢ Gerçeklik, dijital içerikleri ve modelleri 

kullanıcıların görüĢ alanlarına ekleyerek, daha somut bir Ģekilde zihinlerinde canlandırmalarına yardımcı 

olan etkileĢimli bir ortamdır. Bu teknoloji ile kullanıcılar, baĢkasının fikirleri içinde dolaĢabilmekte ve aynı 

Ģekilde bir baĢkasının deneyimlemesi için kendi fikirlerini de baĢkalarına sunabilmektedir. Günümüzde bu 

teknolojinin sunduğu olanaklar birçok alanda giderek artmaktadır. ArtırılmıĢ Gerçeklik (AR), cep telefonları 

ve tabletler gibi elde taĢınan cihazlar aracılığıyla uygulanmasının bir sonucu olarak, son yıllarda önemli 

teknik geliĢmeler ve çok çeĢitli kullanıcılar tarafından kullanımında önemli bir artıĢ yaĢamıĢtır. Bu durum, 

AG'yi sanal alanların görselleĢtirilmesi için uygun ve eriĢilebilir bir araç haline getirmiĢtir. (Ünal 2017; Soria 

2018; Avzal 2022; Vargün 2020;). 

Bu çalıĢmada; Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlık giriĢ holü içerisine dikey bahçe 

konseptinde tasarımların oluĢturulması amaçlanmaktadır. Tasarımların yapılması aĢamasında geleneksel 

tasarım sürecinin daha etkin bir Ģekilde yönetilebilmesi için yenilikçi bir yöntem önerisi olarak ―AG destekli 

peyzaj tasarım süreci‖ ele alınmıĢtır. Bu bağlamda araĢtırmanın amacı; peyzaj tasarım sürecinde artırılmıĢ 

gerçeklik teknolojisinin potansiyellerini araĢtırmak ve artırılmıĢ gerçeklik uygulamalarının dikey bahçe 

tasarımına olan etkilerini ortaya koymaktadır. 
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2- MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

ÇalıĢma alanı olan Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlık Binası, üniversite 

yerleĢkesi batı kampüsü içerisinde yer almaktadır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binasının toplam alanı, 

yaklaĢık 7500m2‘dir (ġekil 1). Fakülte bünyesinde, Peyzaj Mimarlığı, ġehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Ġç 

Mimarlık, bölümleri eğitim ve öğretim vermektedir.  

 

 

ġekil 1. Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi lokasyon haritası  

 

ÇalıĢma kapsamında dikey bahçe tasarımlarının gerçekleĢtirildiği Mimarlık ve Tasarım Fakültesi giriĢ holü 

yaklaĢık 400m2 alana sahiptir. Yüksek tavana sahip olan giriĢ holüne dekanlık binasının tüm katlarından 

görüĢ imkânı bulunmaktadır.  

 

 

ġekil 2. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlık GiriĢ Holü 

 

 

2.2. Yöntem 
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AraĢtırma kapsamında dikey bahçe tasarım sürecine, artırılmıĢ gerçeklik (AG) teknolojisinin entegre 

edilmesi ile yenilikçi bir yöntem oluĢturulmuĢtur. Yöntemin oluĢturulmasında (Sağlık ve Kelkit, 

2015;Yılmaz 2019; Açıksöz vd. 2014; Shang ve Zakaria, 2017; Shukri ve Arshad, 2017; Obeidy vd., 2018; 

Jiang, 2019; Cranmer vd., 2021)‘ın çalıĢmalarından yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada uygulanacak yöntem ile 

dikey bahçe tasarımı oluĢturularak mobil uygulama içerisinde entegre edilmesi sağlanacaktır. Fakülte dikey 

bahçelerinin peyzaj tasarım süreci 3 aĢamadan oluĢmaktadır. Yöntem aĢamaları; 

1. Problemin belirlenmesi, proje fikirleri ve veri edinimi 

2. Tasarım ÇalıĢması 

3. ArtırılmıĢ gerçeklik ortamında tasarımın değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. 

 

3- BULGULAR 

Bu bölümde araĢtırmaya iliĢkin elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Yapılan çalıĢma kapsamında seçilen 

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlık GiriĢ Holü içerisinde bulunan yüzeylere 

yönelik Dikey Bahçe konseptinde tasarımlar yapılarak, artırılmıĢ gerçeklik teknolojileri ile incelenmelerde 

bulunulmuĢtur. 

 

3.1. Problemin belirlenmesi, proje fikirleri ve veri edinimi 

Dikey Bahçe tasarım çalıĢmasının ilk aĢamasını problemin belirlenmesi ve proje fikirlerinin oluĢturulması 

oluĢturmaktadır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlık giriĢ holünün yüksek tavanlı büyük bir alan olması 

beraberinde geniĢ boĢ yüzeyler getirerek, fakülte prestijini olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut boĢ 

yüzeyler giriĢte ziyaretçiye karĢılanma hissini azaltarak iç mekânda hissizlik yaratmaktadır.  

Belirlenen probleme yönelik olarak dikey bahçe uygulamaları incelenmiĢtir. Yapıya estetik ve fonksiyonel 

katkılar sağlayacağı düĢünülen tasarımlar ile dekanlık giriĢ holüne prestij kazandırılması hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Erzurum koĢullarında iç mekanda kullanılmaya uygun, dikey bahçe konseptinde yetiĢebilen 

bitkiler seçilmiĢtir. Klimatik olarak uygun koĢullara sahip olan giriĢ holünde bitkiler için uygun koĢullar 

bulunduğu görülmüĢtür. 

 

3.2. Tasarım ÇalıĢması 

ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında yapılan analizlerin sentezlenmesi sonucunda, öğrenciler, akademik ve idari 

personelin gereksinimine hizmet edebilecek Dikey Bahçe konseptinde iç mekân peyzaj tasarımı yapılmıĢtır. 

Fakülte giriĢinin prestijinin ve canlılığının, estetik ve fonksiyonel çözümler ile artırılması çalıĢmanın tasarım 

hedefini oluĢturmaktadır. Bu kapsamda dikey bahçe örnekleri incelenerek tasarımlar oluĢturulmuĢtur (ġekil 

3). 
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ġekil 3. Dikey Bahçe Tasarımları 

 

Dikey bahçe peyzaj tasarım modellemelerinin ArtırılmıĢ Gerçeklik ortamında deneyimlenmek üzere 

tasarlanması ve teknolojik olarak yeterlilikleri sağlaması amacıyla yoğun modelleme veri yükünden 

kaçınılmıĢtır. Tasarımları tamamlanan dikey bahçelerin final render görüntüleri ġekil 4‘te verilmiĢtir.  
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ġekil 4. Render Görüntüler 

 

3.3. ArtırılmıĢ gerçeklik ortamında tasarımın değerlendirilmesi 
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ÇalıĢmanın son aĢamasında tasarımları yapılan dikey bahçe modellerinin sanal ve artırılmıĢ gerçeklik 

teknolojileri ile deneyimlenmesi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bu bağlamda, AG ortamında tasarım kararlarının değerlendirilmesi için peyzaj tasarım modellemelerinin 

Unity programına entegre edilmesi sağlanmıĢtır. Sonrasında Android platformuna uygulama çıktıları .apk 

dosya uzantısı ile oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan GreenWallAR uygulaması ile artırılmıĢ gerçeklik ortamında 

3D tasarımlar deneyimlenebilmektedir. 

AG ortamında, tasarlanan dikey bahçe modelleri Unity içerisine entegre edilerek, iĢaretçi tabanlı bir 

uygulama kullanılmıĢtır. Bu aĢamada kullanıcı iĢaretçiyi mevcut alan üzerinde belirlenen referans noktasına 

yerleĢtirdikten sonra mobil cihazı aracılığı ile modellemeleri gerçek mekân üzerinde deneyimleyebilecektir 

(ġekil 5).  

 

 

ġekil 5. GreenWallAR ArtırılmıĢ Gerçeklik Uygulama Görüntüleri 

Yapılan tasarımlar sadece mevcut alan üzerinde değil istenilen baĢka bir mekânda da görülebilmekte olup, 

tasarımların uygulanabildiği alanların kapsamının artırılması hedeflenmiĢtir. 
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4- TARTIġMA VE SONUÇ  

Modern dünyada dijital teknolojilerin büyümesiyle, peyzaj mimarlarının peyzaj kompozisyonları ve 

mekânsal-görsel özellikleri hakkında daha derin bir anlayıĢ kazanma olasılıkları arttığı görülmektedir. 

Teknolojinin amacı, insanları belirli bir görevi yerine getirmede daha verimli hale getirmektir ve teknolojik 

geliĢmeler, peyzaj mimarlarının daha az zamanda daha çok Ģey yapmasına olanak tanıyarak, geçmiĢte bir 

hafta süren iĢlerin artık bir günde, hatta bir saatte yapılabilmesini sağlamaktadır (Ulman 2012).  

Ġlerleyen teknolojik geliĢmeler tasarım sürecine de yansımıĢ ve günümüzde farklı tekniklerin geliĢtirildiği 

gözlemlenmektedir. Dijital yöntemlerin peyzaj mimarlığı alanı hakkında yararlı olduğu kabul edilmesine 

rağmen, pratikte potansiyelleri tasarım sürecinde hala yeterince kullanılmamaktadır. Peyzaj mimarları, 

peyzaj alanlarının mekansal-görsel özellikleri hakkında düĢünmeyi ve iletiĢim kurmayı destekleyebilecek 

manuel ve dijital medyayı geliĢtirmeye ve kullanmaya her zaman istekli olmuĢtur (Liu 2020). Peyzaj tasarımı 

pratiğinde dijital yöntemlerin kullanılmasının önündeki engelleri yıkmak için, pratik tasarım bağlamında 

potansiyellerini ve katma değerlerini gösteren uygulamalar geliĢtirmek gerektiği açıkça görülmektedir. 

Sürdürülebilir peyzaj mimarlığı çalıĢmalarının bir parçası olan dikey bahçeler de teknolojik geliĢmeler ile 

hem konstrüksiyon hem de tasarım bakımından ilerlemesiyle oldukça ilgi görmeye baĢlamıĢtır. Buna bağlı 

olarak dikey bahçe çalıĢmaları peyzajda bitki kullanımını sıradanlıktan çıkaran yeni bir boyut taĢımaktadır 

(Çelik ve Ender 2015). Bitkilerin insan psikolojisi üzerine olumlu etkisi olduğu birçok bilimsel çalıĢma ile 

saptanmıĢtır. ÇalıĢmada, iç mekân tasarımlarında bitkilerin mekâna canlılık kazandırdığı; monotonluğu 

giderdiği; renk ve doku dengesini sağladığı; mekânın atmosferini değiĢtirdiği sonucuna varıldığı söylenebilir 

(Sezen vd., 2017).  

Tasarım sürecinde geleneksel ve yeni yaklaĢımlar göz önünde bulundurularak süreci yönlendirmek, 

kolaylaĢtırmak ve hızlandırmak için yöntem ve bağlamlar ile tasarım araçlarındaki teknolojik olanaklar ve 

yenilikler tasarım sürecine dahil edilmiĢtir. Tasarım sürecinde donanım ve yazılım yeniliklerinin yanı sıra 

Sanal ve ArtırılmıĢ Gerçeklik teknolojileri kullanılarak; tasarım yaratıcılığı ve katılımcılar arasındaki iletiĢim 

açısından farklı kolaylıklar sunulmaktadırlar (Koçer F., 2019). Geleneksel tasarım çalıĢmalarında alanın daha 

iyi algılanabilmesi için üç boyutlu modelleme ve animasyonları yapılmaktadır. Ancak oluĢturulan render ve 

animasyonlarda, duyuĢsal ve biliĢsel olarak mekân algısının kullanıcının zihninde meydana gelmesinde bir 

takım eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Peyzaj tasarım projelerinin AG ortamında kullanıcılara 

deneyimletilmesi, render ve animasyonlardan farklı olarak peyzaj tasarımının biliĢsel ve duyuĢsal olarak 

daha iyi algılanabileceği bir ortam sunmaktadır. Modelleme programından alınan render görüntüler ile 

tasarımların gerçek mekânda yerinde deneyimlendiği görseller karĢılaĢtırıldığında, artırılmıĢ gerçeklik 

uygulaması ile tasarımları yerinde deneyimlemenin olumlu katkılar sağladığı görülebilir. Teknolojik olarak 

donanımların her geçen gün geliĢtiği günümüzde, elde edilen görsellerin kalitesinde artıĢ elde edileceği 

öngörülmektedir.  

Bu çalıĢmayla Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlık GiriĢ Holü içerisinde dikey 

bahçe tasarım önerisi geliĢtirilmiĢ ve artırılmıĢ gerçeklik ortamında .apk uygulaması oluĢturulmuĢtur. 

ArtırılmıĢ gerçeklik uygulaması için iĢaretçi tabanlı (Marker-Based Augmented Reality) teknikler 

kullanılarak GreenWallAR isimli uygulama oluĢturulmuĢtur. Ayrıca uygulamada unity oyun geliĢtirme 

motoru ve c# kodlama dili kullanılmıĢtır. Dikey bahçe 3D modellemelerinde ise SketchUp programı 

kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada ortaya konan tasarımlarda sulama, toprak yapısı, gübreleme, drenaj boyutlarına 

değinilmemiĢtir. Alanın yapısı ve bitkilendirme potansiyelindeki zayıflıktan yola çıkılarak, alanda dikey 

bahçe uygulamasına yönelik tasarım çalıĢması ve artırılmıĢ gerçeklik teknolojisinin tasarım sürecine 

entegrasyonu ile sınırlı tutulmuĢtur.  

Yapılan çalıĢma sonucunda; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Holü özelinde hazırlanmıĢ olan artırılmıĢ 

gerçeklik uygulaması olan GreenWallAR; 

 Sanal ortamda belirli sınırlar dâhilinde algılanan nesnelerin üç boyutlu görünümünü gerçek ortam üzerinde 

yerinde deneyimlenmesini sağlayarak, farklı bakıĢ açıları kazandırmakta ve böylece duyuĢsal ve biliĢsel 

olarak daha derinlemesine bir algı oluĢturmaktadır.  
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 Uygulama kullanıcılara gerçek dünyada yapılması zor olan veya maliyet gerektiren tasarımları üretim 

aĢamasına geçilmeden önce göstererek, tasarımların üretilmiĢ formlarının yerinde deneyimlenmesine 

yardımcı olmaktadır. 

 Uygulama ilgili link üzerinden indirilerek baĢka mekânlarda da kullanılabilir.  

 ÇalıĢma kapsamında tasarlanan dikey bahçelerin giriĢ holünde göze çarpan boĢluk hissinin ve 

monotonluğun önüne geçilebileceği tespit edilmiĢtir.  

Peyzaj tasarım sürecinde ArtırılmıĢ Gerçeklik Teknolojisini kullanmak, projelerin yapımına harcanan zaman 

ve maliyeti ortadan kaldırarak avantajlı bir iĢlem ortaya koymaktadır. Sonuç olarak artırılmıĢ gerçeklik 

uygulamalarının gündelik ve bilimsel alanlarda elde ettiği potansiyel nedeniyle modern anlayıĢ çerçevesinde 

tasarım süreçlerinin geliĢtirilmesinde önemli bir rol üsteleneceği gözlenmiĢtir. Bununla birlikte oluĢturulan 

uygulama ile diğer peyzaj tasarım çalıĢmalarına artırılmıĢ gerçeklik teknolojisinin entegre edilebileceği 

bakımından özgün bir çalıĢmadır. 
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ÖZET 

Yerel mimari, her kültürün veya coğrafi bölgenin benzersiz kimliğinin önemli bir parçasını oluĢturur.Yerel 

mimarinin, yerleĢim düzeni, bina konfigürasyonu, yarı açık ve açık alan düzenlemesi ile malzeme ve yapım 

teknikleri açısından yerel iklime, topografik özelliklere ve mevcut kaynaklara iyi uyum sağladığı yaygın 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yerel mimari, gerçek bir iklime duyarlı ve çevre dostu mimari olarak 

tanımlanabilir.Yerel mimarinin çevresel yönlerinin araĢtırılmasına özel bir ilgi ilk olarak 19´yüzyılın baĢında 

ortaya çıktı. Bu, doğayla uyumlu yapılı bir çevre ve çevresel olarak sürdürülebilir bir mimari için yeni 

arayıĢla aynı zamana denk geldi. Akdeniz yerel mimarisi, pratik, etkili, sürdürülebilir, iklimsel ve çevreye 

duyarlı bir bina sonucu olarak bilinir ve tanınır. Akdeniz, hava sıcaklıklarını sabitleyen ve günlük 

dalgalanmaları azaltan, karayla çevrili, termal olarak kararlı büyük, derin bir su kütlesi. Akdeniz, öncü 

modern mimarların incelediği ve etkilendiği en önemli ―yer‖lerden biridir. Modern mimarların Akdeniz 

kültürüne dair önemli keĢfi, yerel mimari ve peyzajdır. Bu keĢfe özel bir önem atfedilmesinin sebebi, 

Akdeniz yerel mimarisinin, modernizm akımının yalınlık, iĢlevsellik gibi prensiplerine ve biçemsel 

özelliklerine uyan bir karakter taĢımasıdır. Modern akımın öncüleri, Akdeniz etrafındaki gezilerinde ürettiği 

çizim ve eskizlerde, basit prizmatik kütleleri, bezemesiz yalın cepheleri ve dolaysız tektonik ifadeleri ile bu 

denizin kıyılarındaki yerel mimariyi stilize çizgilerle görselleĢtirmiĢlerdir. Akdeniz yerel mimarisinin 

modernistler arasında popüler olması, bazı öncü isimlerin bu coğrafyaya ve kültürüne ilgi duyması ile de 

artmıĢtır.  araĢtırma alanı olarak Akdeniz Havzası'nın doğu bölgesi, iklim, gelenekler ve bölgede hüküm 

süren sosyal değiĢimler açısından kendine özgü ve benzersiz özellikler içermektedir. Bu araĢtırmada Doğu 

Akdeniz havzasında Yünanistan,Türkiye, Kıbrıs ve Lübnan ülkelerinde dört Modernist mimarın tasarladığı 

konaklama yapıların iklimsel özellikleri icelenerek belirlenen yerel tasarım kriterleri üzerinden 

değerlenecektir. Bu doğrultuda Mimariyi etkileyen doğal çevre faktörlerinin sınıflandırılması ile beraber 

iklim paradigmasının bu yaklaĢımları nasıl tetiklediği belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġklim, Akdeniz yerel mimarisi, Doğu Akdeniz havzası, Modernizm 
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ABSTRACT 

Local architecture forms an important part of the unique identity of each culture or geographic region. It is 

widely accepted that the local architecture adapts well to the local climate, topographical features and 

available resources in terms of layout, building configuration, semi-open and open space arrangement, 

materials and construction techniques. Therefore, local architecture can be defined as a true climate sensitive 

and environmentally friendly architecture.  A special interest in the study of the environmental aspects of 

local architecture first emerged at the beginning of the 19th century. This coincided with the new quest for a 

built environment in harmony with nature and an environmentally sustainable architecture. Mediterranean 

vernacular architecture is known and recognized as a practical, effective, sustainable climatic and 

environmentally responsible building result. The Mediterranean is a large, thermally stable large, deep body 

of landlocked water that stabilizes air temperatures and reduces diurnal fluctuations. The Mediterranean is 

one of the most important "places" studied and influenced by leading modern architects. The important 

discovery of modern architects about Mediterranean culture is local architecture and landscape. The reason 

for attaching special importance to this discovery is that Mediterranean local architecture has a character that 

conforms to the principles and stylistic features of the modernism movement such as simplicity and 

functionality. The pioneers of the modern movement visualized the local architecture on the shores of this 

sea with stylized lines, with their simple prismatic masses, unadorned plain facades and direct tectonic 

expressions, in the drawings and sketches produced during their travels around the Mediterranean. The 

popularity of Mediterranean local architecture among modernists has also increased with the interest of some 

pioneers in this geography and culture. The eastern region of the Mediterranean Basin, as a research area, has 

its own and unique features in terms of climate, traditions and social changes prevailing in the region. In this 

study, accommodation structures designed by four Modernist architects in the Eastern Mediterranean basin 

in Greece, Turkey, Cyprus and Lebanon will be evaluated based on local design criteria determined by 

examining the climatic features. In this direction, it has been determined how the climate paradigm triggers 

these approaches together with the classification of the natural environmental factors that affect the 

architecture. 

Keywords: Climate, Mediterranean vernacular architecture, Eastern Mediterranean basin, Modernism 

 

1.GiriĢ: 

Yüzlerce yıllık deneyim, sakinlerin günlük ihtiyaçlarını karĢılamak için yerel iklime ve jeomorfolojiye 

uyarlanmıĢ yerel yapıların geliĢtirilmesiyle sonuçlandı. Bu açıdan yerel mimarinin, çevreye duyarlı tasarım 

açısından çağdaĢ mimarlara ve mühendislere öğreteceği çok Ģey vardır. Ondokuzuncu yüzyılın sonu ve 

yirminci yüzyılın baĢlarında Batı Avrupa toplumlarındaki Modern Hareket nedeniyle mimarlar eski tarzları 

terk etmeye ve yeni bir mimarlık biçimi üzerinde çalıĢmaya baĢladılar. Mimaride modernizm, Sullivan'ın 

iĢlevsel kaygılardan yola çıkarak ―biçim iĢlevi takip eder‖ sözüne odaklanır. Birinci Dünya SavaĢı'ndan 

sonraki ilk on yıl, mimarlık için çok önemli ve yenilikçi bir zamandı. Yeni hareket, herhangi bir tarihsel 

referanstan arındırılmıĢ süslemelerden arındırılmıĢ basit geometrik figürlerin ve basit cephelerin 

geliĢtirilmesinden oluĢan I. Dünya SavaĢı'ndan sonra uluslararası hale geldi. Sonuç olarak, mimaride 

modernist hareket, gerçek bir hareket olarak kristalleĢmiĢti. 1926'da Modern Mimarlığın öncülerinden biri 

olan Le Corbusier, yeni Mimari için bazı noktalara iĢaret etti. Bu noktalardan biri de süreklilik, mekanın 

Ģeffaflığına odaklanan "serbest plan" idi. Bu nokta Modern Mimarlık teorisi için önemli noktalardan biridir. 

Serbest planın tamamlayıcısı olarak "serbest cephe"yi iĢaret etti ve iç ve dıĢ arasındaki etkileĢimi ve bunların 

doğa ile olan iliĢkisini de dikkate aldı. Bu iki nokta, yeni mimarlık fikrinde çok önemliydi. Bina içi ve dıĢı 

arasındaki iliĢki modernist mimaride önemli unsurlardan biridir. Bu iliĢki, binanın alanını binaya getiren 

geniĢ cam geniĢliklerinin kullanılmasıyla elde edilir, geniĢ görüĢten çevredeki manzaraya yararlanır. Sonuç 

olarak, zeminden tavana kadar uzanan geniĢ pencereler, doğal ıĢığı tanıtır ve bu ıĢığın binaların iç 

mekanlarına derinlemesine nüfuz eder. Farklı mevsimlerde pasif güneĢ ısıtma ve soğutma sağlamak için 

doğanın güçlerinden yararlanmak için iyi bir yönlendirme uygulayarak maksimum verim elde edilmesi. Bu 

nedenle, insan termal konforu için pencerelerin ve panjurların üzerindeki çıkıntıların kullanılması, modern 

mimarinin baĢka bir karakteridir. Modernist mimarinin karakteristiği, tasarımın zaman dilimlerine bağlıdır, 
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bazı zamanlar bazı unsurlara diğerlerinden daha fazla vurgu yapar. Diğer bir faktör, iklim özelliklerinin 

avantajlarının tasarımı etkilediği konum ve iklim bölgeleridir. Akdeniz bölgesinin çeĢitliliğine, iklim 

karakterine ve yerel çevreye olan ilgisine ek olarak, Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonraki diğer birçok olay bu 

görüĢü geliĢtirmeye teĢvik ediyor. Akdeniz Havzası'nın doğu bölgesi, iklim, gelenekler ve bölgede hüküm 

süren sosyal değiĢimler açısından kendine özgü ve benzersiz özellikler içermektedir. Doğu Akdeniz ülkeleri, 

özellikle Yunanistan adaları veya Kıbrıs, Lübnan gibi daha küçük ülkeler, karma bir kültürel mirasa sahiptir. 

Hepsi uzun süreli Yunan, Roma ve Bizans etkilerinin yanı sıra geniĢ Arap ve Osmanlı hakimiyeti 

dönemlerini ve ardından Venedikliler, Lüzinyan Fransızları, Ġspanyollar ve Portekizliler ve bazı durumlarda 

Ġngiliz Ġmparatorluğun yerleĢimi olmuĢtur. Tüm bu ardıĢık ve çeĢitli kültürel etkiler, bu ülkelerin nüfuslarına 

ve geleneklerine yansır. Modern Akdeniz mimarisi, malzeme ve mekânı bağlam ve kültürle uyumlu hale 

getirmek için yerel binaları bir kaynak olarak benimseyen modern bir mimari olarak bilinebilir. 

Akdeniz, hava sıcaklıklarını sabitleyen ve günlük dalgalanmaları azaltan, karayla çevrili, termal olarak 

kararlı büyük, derin bir su kütlesidir. Bölgenin iklim koĢulları, her bir gelenekten bağımsız olarak bölgesel 

yerel mimariye entegre olan gölgeleme ve çapraz havalandırma tekniklerini kullanan, ısı kazanımını ve 

dağılımını kontrol etmek için pasif soğutma sistemlerine ihtiyaç yarattı. Bunlardan bazıları geniĢ yüzeylerin 

yalıtımını engelleyen kompakt yerleĢim biçimleri, binanın ve açıklıklarının güneĢ yörüngesine göre uygun 

Ģekilde yönlendirilmesi, ısıl kütlesi yüksek kalın kerpiç veya taĢ duvarlar, sundurmalar ve revaklar, iç avlu 

veya avlu, Evaporatif soğutma için su elemanlarının ve bitki örtüsünün kullanılması, baca etkisi yaratmak 

için tonozlu veya yüksek tavanlar ve rüzgar tutucuların yanı sıra güneĢ ıĢınımını yansıtmak için cephelerin 

açık renklendirilmesini içerir. Sürdürülebilir çözümler, insan uygarlığı kadar erken bir tarihte mimari 

uygulamalarda kök salmıĢ olsa da mimarlık bağlamında, Modern çağında yapının bulunduğu yerden 

(yerellikten), evrensele uzanması görünmektedir. AraĢtırmacılar, 19. yüzyılın sonlarında modern mimarlar 

tarafından yerel mimarinin keĢfedilmesiyle bağlantılı olarak ve yerel Akdeniz mimarisine yapılan 

referanslarla oldukça bağlantılı olarak Akdeniz havzasında 20. yüzyılın sürdürülebilir mimarisinin 

baĢlangıçlarının izini sürüyorlar. Bu nedenle, mimarideki tarihsel belirtiler, biyoiklimsel mimariden çevre 

mimarisine, yeĢil mimariye, sürdürülebilir mimariye, düĢük karbon ayak izi mimarisine kadar bir dizi 

paradigma kaymasından geçti. 1963 yılında yayınlanan Design with Climate: Bioclimatic Approach to 

Architectural Regionalism adlı kitabında bir kavram olarak ortaya atılan biyoklimatizm, sürdürülebilir 

modern mimarlık tarihindeki ilk paradigma olarak karĢımıza çıkıyor. Bu nedenle ilkeleri, pasif ve enerji 

verimli mimariye yansımaları yerel mimariden çözümlerin yeniden yorumlanmasına yol açan birçok modern 

mimarın çalıĢmasıyla kendini gösterdi. Daha sonra, 1973 ve 1979'daki petrol krizi bağlamı, biyoiklimsel 

mimariye yönelik artan bir küresel farkındalık getirdi.  

 

2.Bulgular: 

2-1.Aris Konstantinidis: 

Yunan mimari modernizminin en önemli isimlerinden olan Konstantinidis, uzun kariyeri boyunca 

Yunanistan çevresinde birçok ikonik bina inĢa etti ve birçok oteliyle Yunanistan'ın turizm endüstrisinin 

geniĢlemesine yardımcı oldu. Aris Konstantinidis, yirminci yüzyılın en önemli Yunan mimarlarından biri 

olarak kabul edilir ve modern mimarlığın ilke ve değerlerine, özellikle de iĢlevselcilik ilkesine bağlılığını sık 

sık dile getirir. Aris Konstantinidis'in Yunan kültürel yaĢamındaki güçlü varlığı, yalnızca birkaç ama etkili 

yapıtlarından değil, aynı zamanda kariyeri boyunca yayınladığı çok sayıda eleĢtirel yazıdan da 

kaynaklanıyordu.  

Aris Konstantinidis'in mimari kelime dağarcığı basit ve tanımlanabilir, çıplak beton kiriĢleri destekleyen 

duvarlar ve taĢ yapılardır. Konstantinidis'in mantıksal planlaması, bölgesel iklim koĢullarına uyarlanmıĢ 

modernist repertuardan, katı ızgara modelinden etkilenir. Binaları, hassas ve benzersiz bir tasarım, malzeme 

anlayıĢı, binanın iç ve dıĢ mekanları ile ilgili ıĢık kullanımı ve peyzajı kucaklayacak Ģekilde yerleĢtirilmesini 

göstermektedir. Konstantinidis'e göre bir bina, asla nihai veya tamamlanmıĢ olmayan bir formdur. Bu, 

zamanın geçmesiyle tamamlanan ve günlük mükemmellik içinde yeniden yenilenen bir formdur.  
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2-1-1.House in Anavyssos: 

Ev, Atina'dan Sounion'a giden yolun 48. kilometresinde, Anavyssos, Attika, Yunanistan'da, denizden birkaç 

metre uzakta, küçük bir kayalık burun üzerinde inĢa edilmiĢtir. Kostantinidis, ―taĢ evlerini‖ ancak doğal 

çevreyle uyumlu olduklarında, zeminin kayalık olduğu durumlarda, yakınlarda bir taĢ ocağı olduğunda veya 

taĢ, kaba taĢ bloklar veya alçı ile iĢaretlemiĢ olduğu yerlerde inĢa etti. TaĢ, binlerce yıldır inĢaatçılar, çiftçiler 

ve çobanlar tarafından kullanıldığı gibi Konstantinidis tarafından da kullanılmıĢtır. ĠĢlevselliği ve boyutu, 

ucuzluğu ve yeniden kullanım potansiyelinden yararlanıldı. Bu evi tasarlamak için, Yunanistan'ın eĢsiz ve 

özel manzarasını yaratan anonim inĢaatçılar tarafından çok eski zamanlardan beri takip edilen ve saygı 

duyulan orantılılık ve iĢlevsellik kriterleri kullanıldı. TaĢ evleri sanki topraktan bir bitki gibi büyüyor ve 

çevredeki manzaraya güzel bir Ģekilde entegre oluyor. 

 

ġekil 1 - House in Anavyssos 1961-1962                     ġekil 2 – Floor plan 

           

 

ġekil 3 – Anabyssos kıyısı ve Mykonos adası (Konstantinidis´in tasarımında ilk incelemeye aldığı yapı 

typolojisi)  

 

Yunanistan taĢ bakımından zengin bir ülkedir ve her zaman olmasa da çoğu zaman yerel taĢlarla inĢa etmek 

en ucuz ve en kolayıdır. Bu tasarımda Konstantindis, Ġskele konstrüksiyon için de tipik olan, taĢtan yapılmıĢ 

taĢıyıcı duvarlarla bir konstrüksiyonun oluĢturulduğu bir "sistem" bulmaya çalıĢmıĢ.  

 

2-1-2.Xenia Hotels project: 

1960'larda ve 1970'lerde ülkenin turizm altyapısını geliĢtirmek için Yunan Turizm Örgütü tarafından 

baĢlatılan ülke çapında bir otel inĢaat programı olarak,  Modern Yunan tarihinin en büyük altyapı 

projelerinden birini oluĢturuyor. Projenin ilk yöneticisi mimar Charalambos Sfaellos (1950'den 1958'e kadar) 

idi ve 1957'den itibaren binalar Aris Konstantinidis yönetimindeki bir ekip tarafından tasarlandı. 
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Yunanistan'daki birçok özel otel projesi, Xenia otellerinden ilham aldı ve program 1970'lerin baĢında 

amaçlarına ulaĢtı. Onların çalıĢmalarıyla geliĢtirilen mimari standartlar, Konstantinidis'in yazılarında da ifade 

edilen sağlam bir teorik bilgiye dayanıyordu. Bu standartlar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 binanın ölçeğinden, bölgenin mikro iklim bileĢenlerinden yön, güneĢ penetrasyonu, yağıĢlar, rüzgar 

alanları ve doğal soğutma, yerel malzemeler ve ayrıca binanın kapasitesi gibi tasarım yönlerinin çoğunu 

kapsayan seçilen yerin ve arazinin önemi potansiyel turizm geliĢimini, yerel yaĢamı ve mevcut yerel 

kültürü destekleyecek altyapılar olmalı. 

 binaların bir bütün olarak boyutları ve standardizasyonu, iĢlevsel organizasyonları, morfolojik ve yapıcı 

rasyonellikleri ile ilgili olarak, her zaman yerel koĢulların yanı sıra, örneğin odalar gibi bireysel bölümleri 

de dikkate alarak tasarlanmalı. 

 çevrenin, yapı kabuklarının ve iç mekanların tüm detaylarıyla konfigürasyonunun ortak bir birim 

oluĢturduğu, aynı minimal estetiği paylaĢtığı ve birbirini tamamladığı bütünsel tasarım ortaya koymalı. 

 

ġekil 4 – Xenia Otelleri, Aris Konstantinidis 

      

 

Yukarıdakilere dayanarak, farklı özelliklerine ve her birinin benzersizliğine rağmen inĢa edilen Xenia 

Otelleri, seçtikleri lokasyonlarda olağanüstü doğal güzelliklerle ortak tasarım alanlarını paylaĢmıĢ, böylece 

simgesel yapılar olarak kabul edilmiĢ. Mikro iklim koĢulları, güneĢ penetrasyonu, rüzgar soğutması vb.'den 

maksimum fayda sağlamak için yönelimin (açıklıkların çoğu için güney veya doğu, soğutma için kuzey) 

değerlendirilmesi ve ayrıca çevre ile çevre arasındaki bağlantı ile ilgili önemli tasarım kararlarını tanımlar. 

ĠĢlevsel konfigürasyon, özellikle yatak odaları için, iç mekanlarda ve çevredeki alanda net bir hareket 

akıĢıyla, daha yakın ve daha uzak bir kanat sisteminin kullanılmasıyla standartlaĢtırılmıĢtır. Tipik parçaların 

basit bir mimari yapısından ortaya çıkan fonksiyonel ızgara, herhangi bir sıvasız betondan oluĢan yapısal 

ızgara ile tanımlanır.  
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ġekil 5 – Aris Konstantinidis´in Xenia of Andros (1958), Poros (1964) ve Mykonos (1960) adalarında 

tasarladığı hoteller. 

 

 

2-2.Neoptolemos Michaelides: 

Michaelides, çalıĢmalarıyla güçlü bir kiĢisel stil geliĢtirdi. Yerel geleneksel mimari için titiz bir araĢtırmacı 

ve meraklıydı ama aynı zamanda modern hareketin bir savunucusuydu. IĢık, su, ahĢap, taĢ, demir, cam ve 

beton gibi geleneksel ve modern unsurları ve malzemeleri çok sofistike ve dengeli bir Ģekilde birleĢtirme 

konusunda hassasiyet gösteren mimardı. ÇalıĢmaları, basit ve saf formların kullanımı, tarihsel referans veya 

dekoratif unsurların olmaması, mimari tutarlılık ve biyoiklimsel tasarım ile karakterizedir. 

 

2-2-1.House in Nicosia: 

Michaelides´in tasarladığı en önemli binalarından biri 1960´ların ortalarında kendisi için LefkoĢa'da inĢa 

edilmiĢ bir evdir. Projenin formu ve "hareketleri", üzerinde durduğu uzun alan tarafından belirlenir. 

Michaelides doğal ıĢık ve doğal soğutma sistemine sahip olması için binanın yönlendirmesine önem verdi.  

UzaklaĢan beyaz duvarlar ve çıkıntılı gri levhalar, yatay bölgeler yaratır ayrıca Binanın etrafındaki teraslar, 

güneĢ ve rüzgarın doğal olarak odalara girmesine izin vermek için iç mekanlardan geniĢletildi.  

ġekil 6 - House in Nicosia, Neoptolemos Michaelides, 1965 
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Bu binada Doğal rengini ve dokusunu koruyan yerel malzemelerden maksimum düzeyde yararlanılmıĢtır. 

Binanın güçlendirilmiĢ çerçevesi, duvarları ve tavanları adil yüzlü betondur. DıĢ boĢluk duvarları ve iç 

bölmeler, duvarları ve tonozlu Kilise çatılarını su geçirmez hale getirmek için kullanılan geleneksel bir 

teknik olan kireç harcı ve beyaz mermer kumla sıvanmıĢ içi boĢ tuğladır ve hiç boya kullanılmamıĢtır. 

 

2-2-2.Theodotos Kanthos Residence: 

Theodotos Kanthos'un üç yatak odalı evi ve atölyesi, pilot kullanımı, süslemesiz, yapısal sistem arasındaki 

net ayrım gibi Modern Mimarlığın değerlerini ve genel ilkelerini içeren Kıbrıs'taki binaların ilk 

örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Rezidansın zemin seviyesi bir dizi oda olarak tasarlandı: sanatçının 

atölyesi, oturma odası/mutfak ve mekansal ve görsel süreklilikler oluĢturan bir dizi farklı eĢik ile birbirine 

bağlanan bahçe. Üst katın konsolları ve balkonları çok boyutlu, biyoiklimsel ve deneyimsel bir amaca 

sahiptir ayrıca Evin içindeki doğal ıĢığı kontrol ederler ve zemin seviyesinde bir ara alan yaratırlar. 

 

ġekil 7 - Theodotos Kanthos Residence, Neoptolemos Michaelides, 1951 

       

Binanın yerel iklim koĢullarına uyarlanması, Phokaides'in yerel mimari referanslarından türetilen tipoloji, 

ahĢap ve yerel taĢ gibi yerel malzemelerin kullanımı Michaelides'in çalıĢmasında temel oldu. 

 

2-2-3.Demetriou Apartment Building: 

Demetriou apartmanı, LefkoĢa'nın merkezinde, Venedik Surları'nın yanında yer almaktadır. Zemin katı sergi 

alanı ve ofisler olarak kullanılırken, üst katlar üç konut dairesinden oluĢuyordu. Kapalı bir teras olan çatı 

katı, gelecekteki geniĢleme olasılığı için yarım bırakıldı. GüneĢten koruyucu panjurlara ve balkonlara kadar 

uzanan tekrarlayan yatay elemanlarla binanın sembolik brüt beton yapısal çerçevesi, hem dıĢ hem de iç 

mekanda mikro iklim koĢulları yaratır. Bu, cephenin küçük açıklıklarla biyoiklimsel nedenlerle kasıtlı olarak 

tasarlandığı binanın sokak kotunda daha belirgindir ve eski LefkoĢa Kenti manzaralı pek çok kiĢinin 

beklediğinin aksine değildir. 

 

2-3.Ersen Gürsel 

Gürsel, Akdenizli modernist mimarlar kuĢağının bir temsilcisi. 1962‘de Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi‘nde tamamladığı modernist mimarlık eğitiminin ardından neredeyse bütün bir mimarlık yaĢamı, 

Braudel‘in sınırlarını çizdiği ―kenar‖larda geçiyor. Ersen Gürsel mimarlığına etkisi ile değinilecek olan 

1950‘li ve 60‘lı yılların çorak Ġspanyol kırsalının yeni köyleri, Akdeniz kıyılarındaki mütevazı vernaküler 

mimarlık örneklerinden aldıkları ilhamı saklamayan kitleleri (Villalba de Calatrava  &  El Realengo) ve 

tasarımlarını karakterize eden ―rasyonel‖, ―popüler‖, ―organik‖ ifadeleri ile tanılır. 

Yukarıda değinilen durumların belirli bir olgunluğa ulaĢtırdığı bir iklim, onun mimarlık formasyonunu 

tamamlamasının ve üretimini gerçekleĢtirmesinin de aracı dolayısıyla. 1990‘da yapılmıĢ olan bir söyleĢide 
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Gürsel Ģunları söylüyor: ―Mimarinin ne olduğunun farkına vardığımdan beri ‗mimarsız mimari‘ beni 

etkilemiştir. Hiçbir zaman, bunun mimarı kimdir, diye aramadım da; bu mimari nasıl oluştu, hep merak 

ettim‖. 

   

2-3-1.Manastır Oteli: 

Manastır Oteli 54 yatak kapasitesindedir. Normal, Suit ve kule tipi olarak belirlenen yatak odalarında, aynı 

planlama modülleri kullanılmıĢtır. Kitlenin masif etkisini  azaltmak amacıyla, modüller yatak odası 

derinliğinde artırrılarak cephelerin farklılaĢması sağlanmıĢtır. Arazinin eğiliminden maksimum ölçude 

yararlanılmıĢ, yapı alanlarının yaklaĢık %50´si doğal çizgisinin altında tutulmuĢtur. Yapının kitlesel 

boyutları mekan ölçuleri daima ikinci planda değerlendirilmiĢtir. Bu yaklaĢım, kitle mekanların zaman içinde 

oluĢtuğu izlenimini vermektedir. yatak odalar, sokaklar üzerine dizilmiĢlerdir. bu sokaklar bir orta avluda 

birleĢirler, sonra kimleri denize, kimleride yeĢil alanlara doğru nirer kapıyla yollrına devam ederler. 

Yöre halkının yaĢamında önemli bir yeri olan bu arazinin üzerindeki doğal varlıklar aynen korundu. Bu yeni 

yapılaĢmanın rahatsız edici hiçbir yanı bulunmazken, aksine yaĢamın sürekliliği ilgi çekicidir. Çam ağacı 

tarafından kaynaklanan görsel etki, eski anıların hiçbir biçimde zedelenmemesi ve doğal yapıya uyumu ile, 

yörede mevcut olan tesisin planlandığı alanın küçük, yeniden yapılaĢma için çok sınırlı olmasına karĢın, 

zaman-mekan iliĢkisinin sürekliliği bu yapının önemli özelliklerinden biridir. Fiziksel çevrenin, ıĢık, gölge, 

detay ve sürprizlerle dolu kent dokusu bu modern yapıda da açıkça görülür. 

 

ġekil 8 – Bodrum Manastır Oteli genel görüntü  ve suitleri, Ersen Gürsel, 1986 

        

2-3-2.Mutlu Evi: 

Bodrum'un Bitez yöresinde konumlanan yapı, yerel mimari yapı elemanları ve doğal çevreyle birlikte ele 

alınan kapalı-açık mekan kurgusuyla Bitez evinin çağdaĢ bir yorumlaması olarak değerlendirilebilir. Ġklim 

özelliklerinin fiziki çevreyi belirleyici ve yönlendirici olduğu bu yörede günlük yaĢamda ihtiyaç duyulan 

gölgelikli açık alanların oluĢumu için öncelikle, yapı arsa içinde güneĢin etkin olduğu yönlere karĢı bir 

"duvar" gibi konumlandırılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 9 –Mutlu Evi, kamıĢ çubuklar ile tasarlanan gölgelik elemanı, Ersen Gürsel, 2005 
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Yapı çevresindeki alanların tamamı, kuzeydoğu ve güneydoğu yönlerine açıktır. Bu mekanların 

gölgelendirilmesi, yapının üzerinde ve çevresinde farklı kotlarda inĢa edilen, yapının asli bir unsuru olarak 

tasarlanmıĢ gölgelik elemanlarıyla sağlanmıĢtır. Çelik, ahĢap ve kamıĢ çubuklarla inĢa edilen gölgelik 

yüzeyler, farklı yüksekliklerde açık kullanım alanı-teras veya sadece gölgelik olarak yapıya farklı bir boyut 

vermektedir. Yapı, zeytin ağaçları arasında farklı taĢ örgüsü ve ahĢap yapı malzemeleriyle, doğal çevrenin 

içinde onun bir elemanı olarak yerini almıĢtır. 

 

2-4.Joseph Philippe Karam: 

Ülkenin altın çağında, 1945'ten 1975'e kadar Lübnan'da modern mimarinin önde gelen isimlerinden biriydi. 

Karam, 1940'ların sonlarında pratiği Atelier d'Architecture Joseph Philippe Karam'ı kurdu. Avrupa'nın önde 

gelen modernistlerinin uygulamalarını örnek alan bir tasarım ofisi. Karam'ın mimarisi ve beton ve cam 

kullanımı, iki dünya savaĢı arasında Avrupa'da baĢlayan ve Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra dünyanın geri 

kalanına yayılan modernist hareketten büyük ölçüde etkilenmiĢtir.Le Corbusier'in devrimci yaratıcılığını, 

Oscar Niemeyer'in akıĢkan, daha rafine, formalitesini ve bazen de Kenzo Tange'in acımasız gücünü çeĢitli 

eserlerinde bulabilirsiniz. 

 

2-4-1.Shams Building: 

Shams Binası (shams güneĢ anlamına gelir) 1950'lerin sonlarında Akdeniz'e bakan Beyrut'ta inĢa edilmiĢtir. 

Le Corbusier'in etkisi, genel kütle, cephe tasarımı ve ana renklerin (artı yeĢil ve mor) kullanımında açıkça 

görülmektedir. The Marseilles Unite ve the monuments of Chandigarh,  Le Corbusier'in pasif enerji 

kontrolüne olan ilgisinin bir örneği. Modernizm etkisi, aerodinamik cephe ve üst kat ile birleĢtiğinde binanın 

kütle hacmi ile fark edilir. The Pigeon Kayası'na bakan bu bina, modern mimarinin coĢkulu yerel 

versiyonunu özetler.Kararlı bir Ģekilde modern olmasına rağmen, binanın hacimsel bileĢimi, onu bir taban, 

tipik koĢu zeminlerini temsil eden bir gövde ve üstte bir taçlandırma seviyesinden oluĢan klasik üçlü 

düzenleme ile uyumlu hale getiriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 10 - Shams Building, Joseph-Philippe Karam, 1957 
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1950'lerde ve 60'larda Karam, Beyrut'un Foret des Pins – Badaro bölgesinde birkaç konut binası tasarladı. 

Bunlar arasında Orman apartmanı ve mimarın konutu olan zarif Karam binası da vardı. Bu binaların ortak bir 

özelliği, ana kütlenin ağır sütunlar üzerinde kaldırılması ve zemin katın hafif ve havadar kalmasıdır. Bazı 

durumlarda, Karam ayrıca dekoratif amaçlarla veya 'brise-soleils' (güneĢ kalkanları) olarak cepheye duvar 

klostraları da dahil etti. Karam'ın konut binaları, aslında Lübnan'daki çoğu konut binası, sakinlerin ülkenin 

ılıman havasının ve bol güneĢ ıĢığının keyfini çıkarmasına izin veren cömert teraslar sunar.  

 

2-4-2.The Astra hotel: 

Astra hotel´de bir dizi özellik, bizi, Joseph-Philippe Karam tarafından tasarlandığını (veya en azından büyük 

ölçüde etkilendiğini) oldukça güvenli bir Ģekilde varsaymamıza neden oluyor. Modernizmin titizlik ve 

katılığına uymadığı bilinen Karam'ın yapıtının ana cephe özelliğinde Beton levhalar ve C-Ģekilli çerçeveler, 

bazen sadece bir noktada bağlanan ritmik bir düzende düzenlenir ve ana cephenin tamamını bu modelle ele 

alır.  

 

ġekil 11 - The Astra hotel ve bina cephesinde kullanılan Claustra, Joseph-Philippe Karam, 1950-1960 

        

Karam'ın çalıĢmasında sık sık olduğu gibi, her katın cepheleri saran yatay bir beton Ģeritle iki 'bölgeye' 

ayrıldığını görüyoruz - daha yüksek bant ya doğal ıĢık getiriyor ya da klima ünitelerini içeriyor. Karam'ın iki 

cephede de ―Claustra‖ kullandığını görüyoruz. Claustra terimi, bina cephelerinin belirli kısımlarında yarı 

saydam bir "perde" oluĢturmak için belirli elemanların (genellikle beton bloklar) tekrarlayan kullanımını 

ifade eder. 

Bu genellikle doğrudan görsel teması ortadan kaldırarak mahremiyet yaratmak veya bina cephesinde 

(kanallar, borular veya servis alanları gibi) belirli unsurların görünmesini engellemek için yapılır. Aynı etki, 

örneğin yarı saydam camla da elde edilebilirdi, ancak claustra, modernist mimarlar tarafından ekonomik 

oldukları ve hava geçiĢini engellemediği için sıklıkla kullanıldı böylece claustra'nın arkasındaki boĢlukların 

doğal havalandırmasına izin verdi. 

ġekil 12 – Ersen Gürsel, Michaelides ve Joseph Philippe Karam´in incelenen projelerinin, Bodrum, Kıbrıs ve 

Beirut kıyılarındaki konumu 
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3.Sonuç ve TartıĢma: 

 

Tablo (1) – AraĢtırmada ele alınan projelerin genel bilgisi: 

Proje 

No. 

proje Mimar proje zaman 

çizelgesi ve yeri 

Proje tipi 

1 House in Anavyssos Aris Konstantinidis 1961- Yunanistan Tek Ev / 

Villa 

2 Xenia Hotels project Aris Konstantinidis 1970- Yunanistan hotel 

3 House in Nicosia Neoptolemos 

Michaelides 

1965- Kıbrıs Tek Ev / 

Villa 

4 Theodotos Kanthos 

Residence 

Neoptolemos 

Michaelides 

1951- Kıbrıs Tek Ev / 

Villa 

5 Demetriou Apartment 

Building 

Neoptolemos 

Michaelides 

1958 - Kıbrıs Apartman 

6 Manastır Oteli Ersen Gürsel 1986 - Türkiye hotel 

7 Mutlu Evi Ersen Gürsel 2005- Türkiye Tek Ev / 

Villa 

8 Shams Building Joseph Philippe Karam 1957 - Lübnan Apartman 

9 The Astra hotel Joseph Philippe Karam 1950 – 1960 - 

Lübnan 

hotel 

 

Arazinin özellikleri mimari ve Ģehir planlamasında etkili faktörlerdir. Bu özellikler, çevredeki arazi, kıyı 

alanları ve yüzey formları dahil olmak üzere arazi topografyasını içerir. Toprak jeolojisi, saha planlamasını 

ve uygun temellerin, bina yüksekliğinin ve yapı malzemelerinin belirlenmesini etkileyen toprak tipini ve 

bileĢenlerini içerir. Her coğrafi konumun ayrıca kıyı alanları veya arazi gibi kendine özgü özellikleri ve 

özellikleri vardır. 

 

Tablo (2) - Arazi doğasının mimari ve kentsel tasarımın özellikleri ve unsurları üzerindeki etkileri: 
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topografya arazi kullanımı altyapı sokak ağları 

toprak jeolojisi arazi yapısının uygunluğu yerel yapı malzemeleri bina yüksekliği seviyesi 

coğrafi konum iklimsel özelliklerin 

tanımlanması 

 kentsel örüntüyü 

tanımlama 

 

3-1.Ġklim Faktörleri: 

Yerel hava bir konumdan diğerine farklılık gösterir ve iklim değiĢkenlerinin bina dıĢ yüzeyleri üzerinde 

doğrudan etkileri vardır. Ġklimsel faktörler, binaların yönelimlerini ve uygun güneĢ kırıcı tiplerini etkileyen 

güneĢ radyasyonunu içerir. Sıcaklık, yapı malzemelerinin türünü ve yapı türünü ve ayrıca ısı transferini 

kontrol etmek için uygun iklimsel iĢlemi etkiler. Rüzgar yönü, binaların yönelimlerini ve açıklıkların 

konumunu etkiler. Nem, kompaktlığı ve sokak ağlarının türünü etkiler. Yağmur, sel ve akarsularla baĢa 

çıkmak için çatı tiplerini, yalıtım malzemelerini ve site çevre düzenlemesi önlemlerini etkiler. 

 

Tablo (3) - Ġklimsel faktörlerin mimariye etkileri: 

GüneĢ 

radyasyonu 

çatı Ģekli Cephe rengi Cephe 

detayları 

binalar 

arasındaki 

iliĢki 

Sıcaklık duvarların 

kalınlığı 

dıĢ kaplama malzemesi Cephe rengi  

rüzgar yönü bina 

oryantasyonu 

bina açıklıklarının 

oryantasyonu 

sokak ve yol 

oryantasyonu 

 

nem ve 

buharlaĢma 

duvarların 

kalınlığı 

rüzgara bina yönelimi yeĢil 

elementler 

eklemek 

 

yağmur Çatı Ģekli 

tasarımı 

Bina malzemesi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo (4) – ele alınan yapıların bazı Ġklimsel faktörler üzerinden incelenmesi: 
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 Bina 

oryantasyonu 

Bina 

Malzemesi 

Cephe 

rengi 

Çatı ġekli binalar 

arasındaki 

iliĢki 

 

P-1. House in 

Anavyssos 

 

Güneybatı  

TaĢ, beton 

ve ahĢap 

 

 

 

 

düz çatı  

Mesafeli 

ve açık 

 

P-2. Xenia 

Hotels project 
 

Güneydoğu 

 

 

beton, boya 

ve çelik 

 

 

 

 

düz çatı  

Lineer ve 

önü açık 

 

P-3.House in 

Nicosia 

 

Güneydoğu 

 

beton, cam, 

demir gibi 

modern 

yapı 

malzemeleri 

ile birlikte 

taĢ ve ahĢap 

 

 

düz ve 

Tonoz 

 

Mesafeli 

ve açık 

 

P-

4.Theodotos 

Kanthos 

Residence 

 

Güneybatı  

beton, 

ahĢap ve taĢ 

 

 

 

düz çatı 

 

 

Mesafeli 

ve açık 

 

P-

5.Demetriou 

Apartment 

Building 

 

Güney  

beton ve 

çelik 

 

 

 

düz çatı  

Mesafeli 

ve açık 

 

P-6.Manastır 

Oteli 

 

Güneydoğu  

TaĢ, boya, 

ahĢap ve 

çimento 

 

 

düz ve 

Tonoz 

Yakın ve  

sokaklar 

bir iç 

avluda 

birleĢirler 

 

P-7.Mutlu Evi 

 

Güneydoğu  

 TaĢ, Çelik, 

ahĢap, boya 

ve kamıĢ 

 

 

 

düz çatı  

Lineer ve 

önü açık 
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P-8. Shams 

Building 
 

Güneybatı  

betonarme 

ve boya 

 

 

 

düz çatı  

Mesafeli 

ve açık 

 

 

P-9.The Astra 

hotel  

Güney  

betonarme 

 

 

düz çatı  

Yakın 

Mesafe 

 

Yapıları iklimsel faktörler üzerinden incelediğimizde Binaların genel oryantasyonları Güneydoğu yönune 

doğrudur, yapı ve cephe malzemesi olarak Gürsel, diğerlerinden farklı olarak beton yerine TaĢ kullanımına 

özen göstermiĢ gerçi Konstantinidis ve Michaelides´in tasarımlarında da aynı kurguya rastlamak mümkün. 

Mimarların genel olarak tercih ettiği Yerel malzeme TaĢ ve ahĢap olmanın yanı sıra çıplak beton ve 

betonarme kullanımı Özellikle Karam mimarisi´nde dikkat çekiyor. Yapılar genel olarak düz çatılara sahip 

ancak Gürsel ve Michaelides mimarisi´nde düz çatının yanı sıra tonoz çatı kullanımı dikkat çekici. Yapı tipi 

Tek ev / villa olan projeler, çevre binalarla oldukça mesafeli ve açık alanda  inĢa edilmiĢ ancak hotel ve 

Apartman yapı tipleri Gürsel mimarisinde  yakın ve sokak ile iç avlu kurgusu, Karam mimarisinde ise 

Apartman çoğunluklu ġehir merkezinde inĢa edilen bir yapı görüyoruz. 

 

Tablo (5) – Bir mimari ürünü ‗eleĢtirel rejyonalist-o yer‘e (bölgeye) ait‘ olarak adlandırmanın tasarım 

kriterleri: 

 

 

Çevre ve doğa ile iliĢkisi 

A-1 Arazinin topoğrafik yapısına uyum 

A-2 Doğaya saygılı yaklaĢım 

A-3 Doğal aydınlatma/gün ıĢığının dikkate alınması 

A-4 Ġklim verilerinin dikkate alınması 

A-5 Yapının rengi ve dokusuyla birlikte çevre dokuyla uyumlu 

olması 

 

biçim 

B-1 Yerel mimari elemanların yorumlanarak kullanımı 

B-2 Yerel yapım tekniklerinin yorumlanarak kullanımı 

B-3 Yapının sade biçim dilinin olması 

B-4 Yapının fonksiyonunu dıĢa yansıtması 

malzeme C-1 Yerel malzemenin yorumlanarak kullanımı 

C-2 Dokunsal olma 

ölçek D-1 Yapının insan ölçeğine yakınlığı 

D-2 Yapının çevredeki yapıların ölçeğine uyumu 

        Bulgu eksikliğinden dolayı değerlendirmeye alınmadı. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 13 - Yapıların belirlenen yerel tasarım kriterlerine göre değerlendirilmesi : 
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Yapılan ağ sistemi analizine göre projelerde en çok dikkate alınan yerel tasarım kiriterleri Doğal aydınlatma / 

gün ıĢığının dikkate alınması, Ġklim verilerinin dikkate alınması ve Yerel mimari elemanların yorumlanarak 

kullanımı olmuĢtur. Bu doğrultuda butun projelerde bina oryantasyonu, Michaelides ve Karam mirarisinin 

cömert terasları (A-3) kriterinde, Mikro iklim koĢullarından maksimum faydalanan tasarımı ile 

Konstantinidis, Gürsel´in Mutlu Ev´de gölgelik, Manastır´da ise sokak ve iç Avlu kurgusu (A-4) kriterinde 

ve yine Konstantinidis, Gürsel ve Michaelides´in projelerinde ve Karam´in sıklıkla tasarımlarında kullandığı 

Claustra´lar, Yerel mimari elemanların yorumlanarak kullanımı (B-1) kriterinde, bunların bir örneği 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Analize göre Demetriou Apartment ve Shams binası en az yerel tasarım kriterlerine sahip projeler olarak 

belirlendi ayrıca Karam mimarisi, tasarımda Ġklim verilerini dikkate almasına rağmen  diğer mimarlara göre 

yerel tasarım kriterlerini daha az yorumlamıĢ. Ersen Gürsel´in araĢtırmada ele alınan her iki projeside analize 

göre en fazla yerel kritere sahip ve ardından Konstantinidis ve Michaelides´in srasıyla House in Anavyssos 

ve Theodotos Kanthos Residence projeleri yer alıyor.  

Akdeniz  kentlerinin kentsel örüntüleri kendi kiĢisel tarihlerine, inançlarına ve miraslarına göre farklılık 

gösterse de, Akdeniz havzasının eski uygarlıklarından doğan kimliğini yansıtan bütünleĢik bir sistem 

oluĢtururlar. Doğu Akdeniz havzasında bulunan bu dört ülkenin modern mimari yaklaĢımlarının 

incelediğimizde her dört mimar tasarımlarda yerel coğrafi ve iklim özelliklerine dikkat etmenin yanı sıra bu 

bölgede bulunan diğer ülkelerdeki Modern yaklaĢımların etkisinde kaldıklar aĢikardır. Her topluluk, farklı 

ihtiyaç ve gereksinimlerin yanı sıra birçok doğal ve beĢeri faktör ve bu faktörlerin etkileĢimi sonucunda 

farklı bir kimliğe sahiptir. Bu nedenle Modernizm düĢüncesi Doğu bölgesinden çok Batı üretimi olduğundan,  

Eski homojen alanların çekirdeğine dayalı yerel kimlikten kaynaklanan, küreselleĢme ve sahte moderniteden 

etkilenen yeni oluĢturulan alanlardan uzaklaĢan bir mimari düĢüncenin formüle edilmesi gerekmektedir, 

Akdeniz Havzasında bulunan değiĢik iklim koĢuları mikro iklim ölçeğinde, bu kimliğin tanımlanmasında 

yeni sınırlar belirler. 
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ÖZET 

Her milletin geçmiĢten gelen; sosyal yapıları, yaĢanmıĢlıkları, kısmen de olsa coğrafi özellikleri bünyesinde 

bulunduran, spor kültürleri mevcuttur. Spor kültürü içerisinde futbol, Türkiye‘de önemli bir yer tutan 

sektörler arasında yer almaktadır. Futbol sektöründe, birbirinden bağımsız birçok kulüp yer almaktadır. 

Kulüpleri destekleyen, birbirinden farklı taraftarları bulunmaktadır. Kulüpleri tanıtan, simgeleyen, temsil 

eden ve kimlik kazandıran logoları bulunmaktadır. 

Kulüp logoları; yöneticileri, oyuncuları ve taraftarlarını aynı çatı altında toplayan güçlü sembollerdir. 

Kulüplerin logoları, görsel hafızaya kaydedilir ve istenildiğinde hatırlamaya yardım eder. Kulüpler logoları, 

takımların bayraklaĢtırılan görüntü birimleridir. Bu yüzden kulüp logoları oluĢturulurken; büyük bir titizlikle, 

güçlü, kullanılan tasarım elemanlarının özgünlük ve estetik değerlere uygun olarak tasarlanması 

gerekmektedir.  

Liglerde mücadele eden kulüplerin logoları, değiĢik nedenlere bağlı olarak tasarlanmıĢtır. Kulüplerden 

bazıları logolarını hayvanlardan alırken, bazıları da Ģehirlerin tarihlerinden veya önemli simgelerinden 

aldıkları bilinmektedir. Logolar; kulüplerin bayraklarında, formalarında, internet sitelerinde, değiĢik 

yayınlarda ve hediyelik eĢyalarda yer bulan, hatta bazen o takımı harekete geçiren bir slogan Ģeklini de 

alabilmektedir. 

Makalede bu denli önemli bir yer tutan logoların; ülkemizdeki bazı kulüp logolarına yer verilerek tasarım 

elemanlarının özgünlük ve estetik değerler açısından değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Yapılan değerlendirmeler 

farklı yorum ve eleĢtirilere açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, logo, amblem, özgünlük, estetik, futbol kulüpleri. 
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ABSTRACT 

From the past of every nation; There are sports cultures that incorporate social structures, experiences, and 

even partially geographical features. Football is among the sectors that have an important place in Turkey 

within the sports culture. There are many independent clubs in the football sector. They have different fans 

who support the clubs. There are logos that promote, symbolize, represent and give identity to the clubs. 

Club logos; they are powerful symbols that gather managers, players and fans under the same roof. The logos 

of the clubs are stored in the visual memory and help to remember when desired. Clubs logos are the flagged 

display units of the teams. Therefore, while creating club logos; with great care, strong design elements used 

should be designed in accordance with originality and aesthetic values. 

The logos of the clubs competing in the leagues are designed for different reasons. It is known that some of 

the clubs get their logos from animals, while some of them take from the history or important symbols of the 

cities. Logos; It can also take the form of a slogan that can be found on clubs' flags, jerseys, websites, various 

publications and souvenirs, and sometimes even activates that team. 

The logos that have such an important place in the article; some club logos in our country were included and 

the design elements were evaluated in terms of originality and aesthetic values. The evaluations made are 

open to different interpretations and criticisms. 

Keywords: Graphic design, logo, emblem, originality, aesthetics, football clubs. 
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GĠRĠġ 

Spor kulüpleri, yurtiçi ve uluslararası platformlarda çok önemli yere sahip olan kurumsal yapılardır. 

Kulüpler, yurtiçi ve uluslararası spor organizyonlarındaki baĢarıları kadar destekleyen taraftarları ile büyük 

bir kitlesel gücün de adıdırlar. Kulüplerin bilinirliğinde baĢarıları çok önemlidir. Bunun yanında kurumsal 

kimlerindeki isimleri ve görsel unsurları da toplumda anlam ve değer yüklenen misyonlarıyla büyük bir 

önemliliğe sahiptir. Kulüplerin logolarındaki renkler, semboller açısından bir baĢka kulübün logosuna büyük 

oranda benzerlikler taĢımaması gerekmektedir. Özgünlük ve estetik o kulübün gücüne güç katan bir unsur 

olabilmektedir. Kulüp logoları, sadece spor organizasyonlarıyla sınırlı alanlarda kullanılan unsurlar değildir. 

Toplumsal ve kiĢisel olarak çok geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle temsil, özgünlük ve estetik 

açıdan baĢarılı bir kulüp logosu her türlü farklı platform ve materyalde yaygın bir Ģekilde kullanım imkânı 

bulabilmektedir. 

Bazı spor kulüpleri, uzun bir geçmiĢe sahiptirler. Bu nedenle kökleĢmiĢ logoları bir marka değeri 

taĢımaktadır. Fakat yakın geçmiĢe sahip spor kulüplerinin logoları grafik tasarım açısından irdelendiğinde 

birçok sorunu bünyesinde barındırdığı rahatlıkla görülebilmektedir. Son yıllarda çok farklı alanlarda faaliyet 

gösteren iĢletmelerin logolarını yenileme veya revizyona gerek duymaları da bu sorunlu yapılarına çözüm 

bulmalarının bir ispatı olmaktadır. Günümüzün grafik tasarım alanında yetiĢmiĢ deneyimli tasarımcılar ve 

geliĢmiĢ teknolojilerin olduğu koĢullarda kurumsal kimlik yapılarında yapılan değiĢiklikler çok baĢarılı 

sonuçlara neden olmaktadır. Spor kulüpleri de rekabetin çok yoğun yaĢandığı kurumsal yapılar olduğu için 

özellikle özgünlük ve estetik açıdan en iyisine sahip olmak adına gereğini yapmaları gerekmektedir. 

2022-2023 yılında SPORTOTO Süper Lig‘de mücadele eden, rastgele seçilen spor kulüplerinin logolarında 

kullanılan tasarım elemanlarının özgünlük ve estetik değerler açısından değerlendirmeleri yapılmıĢtır. 

 

1. GRAFĠK TASARIM  

Grafik tasarım genel olarak karĢıdaki kiĢiye duyguyu düĢünceyi aktarmanın bir yoludur. Anlatılmak istenen 

mesajın; yazı, görsel, renk veya diğer tasarım öğelerine kodlanarak ulaĢtırılmasıdır. 

Grafik, görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Tasarım, hayal edilen düĢüncenin, fikrin, ön 

taslağını oluĢturarak, planlayarak Ģekil olarak ortaya çıkarmaktır. Grafik tasarım daha çok sanatçının elinden 

özgün biçimlendirmeyle çıkan ya da özgün çoğaltmayla (baskı yöntemiyle) elde edilen eserin, bilgi iletmek, 

basılmak, kitle iletiĢim amaçlarında kullanılmak amacıyla hazırlanan; çizgi, yazı, resim ve bunların 

düzenlemeleriyle ilgili tasarımları kapsar (Sözen & Tanyeri, 2014). Bir mesajın açık, ekonomik ve estetik bir 

yolla iletilmesi grafik tasarımın baĢlıca amacı ve baĢarı ölçütüdür. Mesaj ise iletilmek istenen duygu ve 

düĢüncenin kaynak tarafından hedef kitle üzerinde tepki uyandırmak amacıyla bir simgeler dizisi biçiminde 

kodlanmasıdır (Bangir, 2004). 

Grafik tasarım öğeleri; çizgi, doku, ton, yön, renk, biçim ve ölçüdür. Grafik tasarım ilkeleri; bütünlük-

uygunluk, denge (asimetrik-simetrik), orantı ve görsel hiyerarĢi, vurgu ve zıtlıktır. 

 

2. TANIM VE KAVRAMLAR 

2.1. Özgünlük 

Tasarım söz konusu olduğunda özgünlük vazgeçilmez bir olgudur. Tasarlayanın kiĢilik özellikleri gereği 

farklı olanı algılayan ve üretimini buna dayandıran bir yapıda olması, dolayısıyla tasarım ürününü özgün ve 

diğerlerinden bağımsız hale getirecektir. Bu anlamda özgünlük vazgeçilmez bir beklentidir. 

Özgün olma hali; daha önce üretilmemiĢ/tasarlanmamıĢ, o güne kadar üretilen/tasarlananlardan farklı bir 

duruĢ sergileyebilen, özenti bir tutumda olmayıp aksine tasarlayan kiĢinin ruhunu yansıtan ve farklılık içeren 

tasarımlardır. 

Özgünlük, bir ürün, bir nesne, bir durum vb. üzerinde düĢünülmüĢlüğü, eleĢtiriyi, emeği çağrıĢtırmasının 

ötesinde, beraberinde getirdiği yenilik ve geliĢme gibi niteliklerle önem kazanmakta ve sıradanlığın 
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karĢısında durmaktadır (AkkuĢ, 2016). Sanat ise güzeli gerçekleĢtirmek için ortaya konulan özel etkinlik 

alanlarının her biri olarak tanımlanmaktadır. Sanat düzeyinde yaratmak, özgün bileĢimler oluĢturmaktır. 

Özgün olmayan hiçbir sanat yapıtı, gerçek sanat yapıtı olamaz (Timuçin, 2004).  

Gerek logo çalıĢmaları gerekse farklı bir sanat eserinin en önemli özelliği, özgün yani orjinal olmasıdır. Bu 

durum değer açısından ve kimlik kazandırması açısından, önem taĢımaktadır. Tasarımda özgünlük konusu, 

ahlaki değerlere karĢılık gelmektedir.  

 

2.2. Estetik 

Öncelikle neyin estetik olup, neyin olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Estetiğin ne olduğunu 

tanımlamak aslında hiç de kolay değildir. Farklı açılardan estetiğe iliĢkin görüĢler olmasına rağmen, estetik 

değerlendirme yapabilmek için gerekli olan kriterlerin düzenli bir liste halinde oluĢturulması zordur. 

Estetiğin somut olmayan yanı, genel geçer kriterler koyup nesnel bir değerlendirme yapılmasını 

engellemektedir (Akın, 1995; Timuçin, 2004). 

Estetik, güzellik kavramına bağlılık olarak tanımlanabilir. Güzellik; yalnızca dıĢ görünüĢe bağlı olmayan, 

taĢınan sembolik değerleri de ihtiva eden bir kavramdır. Yani estetik dıĢta görünenden daha fazlasını 

içermektedir. 

Estetik, Ģimdiye dek üretilmiĢ tüm sanat yapıtlarının ortak ve benzer yönlerini irdeleyerek belirli ortak 

özellikler ortaya koymaya çalıĢır. Bu yolla gelecek deneylerimiz için bize bilinçlenme ve tat alma olanakları 

sağlar. Bir bilim olarak ya da bir sanat unsuru olarak ele alındığında estetik, her iki Ģekilde de günümüze 

ulaĢana dek ‗güzel olandan, gerçekliği yansıtan‘ Ģeklindeki tanımı az da olsa değiĢim göstermiĢtir. Estetik, 

güzel üzerine düĢünmektir. Güzel olanı, iyi olanı bulmak, güzel olanı estetik bir Ģekilde sanata yansıtmaktır. 

Sanatın doğasını inceleyen bir felsefe bilimi olan estetiği açıklayabilmek için güzellik kavramından destek 

alan felsefeciler, güzelliğin sadece ‗düzen, simetri, oran‘ gibi mantıklı özellikleri ile anlatılamayacağını 

söyler. Bu, sezgi ve deneyimlerden anlaĢılan kiĢinin hissettikleri ve duygularıdır. Sanatta estetiğin konusu 

güzellik ve çirkinlik kavramlarının nasıl algılandığı ile ilintili olarak dönemsel bazı değiĢimlere 

uğramaktadır. Sanat eserinin yapımından ve döneminin beğenilerine yanıt vermesinin üzerinden uzun yıllar 

geçtikten sonra da hâlâ aynı beğeniyi görmesidir (AkkuĢ, 2016). Grafik tasarımda estetik kaygı; grafik ilke 

ve elemanlarının doğru düzenlenmesi, algı kuramına uygunluğu, görsel açıdan tasarımın etkili ve güçlü 

gerçekleĢtirilmesi ve bunları yaparken yaratıcı fikirler ortaya koyabilmek olarak ele alınır. 

Logo tasarımı görsel anlamda bir sanat çalıĢması olduğu için renk, biçim ve kompozisyon değerleri olarak 

ele alınmalıdır. Logonun dikkat çekmesi Ģarttır. Ancak yeterli değildir. Estetik değerleri açısından tüketiciyi 

etkilemesi gerekmektedir (Tepecik, 2002). Renk, biçim, kompozisyon yönünden estetik unsurları da 

içerisinde barındıran logo, görsel iletiĢimde bir sanat çalıĢması olarak görülmektedir. Bununla birlikte 

taĢıdığı anlamı veya içeriği yansıtacak renk, biçim, çizgi, nokta ve leke unsurlarının etkili ve doğru 

kullanımıyla tüketicide ilgi uyandırmakta ve dikkat çekmektedir. Bunların yanında tarih, kültür, coğrafya, 

ekonomik faaliyet gibi unsurları temsil edecek biçimlerin yerli yerinde kullanımı, kompoze edilmesi anlatımı 

güçlendirir. 

 

3. KULÜP LOGOLARININDA YER ALAN TASARIM ELEMANLARININ ÖZGÜNLÜK VE 

ESTETĠK DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Kulüp değerlendirmelerinde alfabetik sıralama seçilmiĢ olup bazı kulüp isimlerinde yer alan sponsor 

firmaların ismi değiĢkenlik gösterdiğinden, sadece kulüplerin isimlerine yer verilerek değerlendirme 

yapılmıĢtır. Seçilen kulüp logolarının değerlendirilmeleri, objektif bir Ģekilde yorumlanmıĢtır. 
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3.1. Antalyaspor Kulübü 

 

Görsel 1. Antalyaspor Kulübü Logosu (URL1) 

Kulübün logosu, genel olarak çizgisel öğelerden yararlanarak tasarlanmıĢtır. Tasarımda renk olarak, kırmızı 

ve beyaz hâkimdir. Ġç dolgu rengi beyaz ve kenar çizgisi kırmızı renkten oluĢan daireler kullanılmıĢtır. 

Logonun merkezinde bulunan ‗A‘, Antalya sözcüğünü; ‗S‘ ise spor sözcüğünü temsil etmektedir. Tipografik 

olarak kullanılan ‗A‘ ve ‗S‘ harfleri daire formuna uygun bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Logoyu tamamlayan, 

Ģehrin simgesi olan Yivli Minare‘nin çizgisel öğelerle vektörel çizimi yer almaktadır. Minare‘nin altında 

Antalyaspor‘un kuruluĢ yılı olan ‗1966‘ yazısı tipografik olarak yer almaktadır. Antalyaspor yazısında; 

dairesel bir biçimde tırnaksız, bold, boĢluk değerleri uygun, büyük harflerden oluĢan ve okunaklı yazı 

karakteri tercih edilmiĢtir. ġehrin özelliklerini taĢıyan logo, özgünlük ve estetik açıdan baĢarılı bulunmuĢtur. 

 

3.2. BeĢiktaĢ Jimnastik Kulübü 

 

Görsel 2. BeĢiktaĢ Jimnastik Kulübü Logosu (URL2) 

1903 yılında kurulan kulüp, farklı spor dallarında hizmet vermektedir. Logoda, siyah ve beyaz renkler (zıt 

renkler) hâkimdir. Zıt renklerin uyumunu kullanarak logo tasarlanmıĢtır. Siyah ve beyaz renklerin ön plana 

çıktığı, tipografik öğelerin bulunduğu ve merkeze Türk bayrağının yerleĢtirildiği baĢarılı bir logosu 

bulunmaktadır. Siyah beyaz çizgisel formlardan oluĢan kalkan Ģeklinin üzerine; tipografik öğeler de zıt 

renklerde yerleĢtirildiğinden, baĢarılı bir Ģekilde vurgu yapılmaktadır. Tipografik öğeler; tırnaklı, boĢluk 

değeri dengeli ve okunaklı yazı karakterlerinden oluĢmaktadır. Kulübün logosunda yer alan öğeler bütünlük 

içerisinde; ortada hizalanarak, yukarıdan aĢağıya doğru yönlendirme yaparak algılanmaktadır. Genel olarak 

değerlendirmeler sonucunda logo, özgünlük ve estetik özelliklere sahip bulunmuĢtur. 
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3.3. Fenerbahçe Spor Kulübü 

 

Görsel 3. Fenerbahçe Spor Kulübü Logosu (URL3) 

Logo, altı renkten oluĢturulmuĢtur. Beyaz; temizlik ve açık yüreklilik ifadesi için kullanılmıĢtır. Kırmızı; 

sevgi ve bağlılığı ifade ederken, aynı zamanda Türk bayrağını sembolize etmektedir. Kalp Ģeklindeki lacivert 

alan, asaleti temsil etmektedir. Sarı; gıpta ve kıskançlığı anlatmaktadır. Vektörel çizim olarak kullanılan yeĢil 

palamut dalı ise, güç ve kudreti ifade etmektedir. Logonun bütünlük sağlaması açısından, kenar çizgisi olarak 

siyah renkte farklı boyutta daireler kullanılmıĢtır. Kulübün ismi ve kuruluĢ yılı; dairesel bir formda siyah 

renkte, büyük harflerden oluĢan, tırnaksız, okunaklı ve düz yazı karakteri ile tercih edilmiĢtir. Vektörel yıldız 

çizimi, siyah renkte konumlandırılmıĢtır. Özgünlük ve estetik açısından baĢarılı olan logo, içinde kullanılan 

öğeler ile birlikte birçok mesaj vermektedir. 

 

3.4. Galatasaray Spor Kulübü 

 

Görsel 4. Galatasaray Spor Kulübü Logosu (URL4) 

1905 yılında kurulan kulüp, logosunu kendine has kimliğiyle oluĢturmuĢtur. Kulübün logosu; karmaĢadan 

uzak, net, sade ve anlaĢılır bir Ģekilde tasarlanmıĢtır. Tasarımda, kırmızı ve sarı yani sıcak renkler hâkimdir. 

Diğer kulüplerden farklı olarak; iç rengi beyaz, kenar çizgisi olan elips de siyah renk Ģekil kullanılarak, logo 

tamamlanmıĢtır. Kulüp isminin baĢ harfleri olan ‗G‘ ve ‗S‘ harfleri iç içe yerleĢtirilerek logo 

oluĢturulmuĢtur. Logo; elipsin içine ortalanarak, tasarımda bütünlük sağlanmıĢtır. Logoyu oluĢturan kulüp 

isminin baĢ harfleri; tırnaksız, bold ve büyük harfler kullanılarak vurgulama yapılmıĢtır. Harf formlarından 

oluĢan logonun ortasında siyah renkte, düz, boĢluk değeri az, okunaklı yazı karakterinden oluĢan kulübün 

kuruluĢ yılı olan ‗1905‘ ifadesi bulunmaktadır. Logo, özgünlük ve estetik açısından baĢarılı bulunmuĢtur. 
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3.5. Gaziantep Futbol Kulübü 

 

Görsel 5. Gaziantep Futbol Kulübü Logosu (URL5) 

1988 yılında Gaziantep‘te kurulan Gaziantep Futbol Kulübü‘nün logosunda kırmızı, siyah ve beyaz renkler 

kullanılmıĢtır. Tasarımda ağırlıklı olarak kırmızı rengin tonları ve bunu destekleyen siyah renk kullanılmıĢtır. 

Logoda; siyah, beyaz ve kırmızı rengin dengeli kullanımı ile vurgulama sağlanmıĢtır. Ġç içe geçmiĢ belli bir 

oval formu olan Ģekiller ile logo oluĢturulmuĢtur. Logonun merkezinde Gaziantep Futbol Kulübü‘nün ‗G‘ 

harfi, kırmızı ve tonları Ģeklinde boyut kazandırılarak yerleĢtirilmiĢtir. ‗G‘ harfinin üzerinde, siyah renkte 

(Antep Ģehrinin Fransızlardan kurtuluĢunda önemli görev üstlenen ġahin Bey‘e atıfla) dinamik Ģahin simgesi, 

vektörel çizim olarak yerleĢtirilerek bütünlük sağlanmıĢtır. ‗G‘ harfinin altında kulübün kuruluĢ yılı olan 

‗1988‘ yazısı, siyah renkte yerleĢtirilmiĢtir. Yarım daire formunda, kulüp isminin kısaltması beyaz renkte, 

tırnaksız, bold ve büyük harflerden oluĢturularak okunaklı bir Ģekilde yer verilmiĢtir. Logo genel olarak 

bütünlük içinde, kendine özgü ve estetik değerlere sahip bulunmuĢtur. 

 

3.6. Giresunspor Kulübü 

 

Görsel 6. Giresunspor Kulübü Logosu (URL6) 

Birçok spor dalında hizmet veren Giresunspor Kulübü‘nün logosunda, yeĢil ve beyaz renkler hâkimdir. YeĢil 

kenar çizgisi ve iç rengi beyaz olan daire üzerine, öğeler yerleĢtirilerek bütünlük sağlanmıĢtır. Kulübün ismi; 

büyük harflerle, tırnaksız, düz yazı karakteri, boĢluk ayarları dengeli, dairesel formda ve okunaklı bir Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Kulübün kuruluĢ yılı olan ‗1967‘ yazısı; tırnaksız yazı karakteri, boĢluk değerleri az, okunaklı 

ve düz bir Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Giresun ili; fındığı ile meĢhur olduğundan logonun merkezine, fındık 

vektörel çizimi yerleĢtirilerek vurgulama yapılmıĢtır. Bol yeĢilliğe sahip olan Giresun ili, kulüp logosunda da 

bu durumu yansıtmaktadır. Kulübün logosunda; Giresun iline özgü özellikler bulunmaktadır. Logo, grafik 

tasarım elemanları ve Giresun iline özgü farklı özellikleri de uygun kompozisyon ile bir araya getirerek 

zenginleĢtirilebilirdi. 
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3.7. Konyaspor Kulübü 

 

Görsel 7. Konyaspor Kulüp Logosu (URL7) 

Logo; yeĢil, siyah ve beyaz renkte, daire Ģeklinin içerisine tasarlanarak, bütünlük sağlanmıĢtır. Dairenin içine 

beyaz renk kullanılarak, üzerindeki öğeler ön plana çıkartılarak vurgulanmıĢtır. Logonun merkezinde; 

Anadolu Selçuklu Devleti‘nin de simgesi olan, çiftbaĢlı kartal kullanılmaktadır. ġehrin özelliği olan tarımın 

simgesi buğday baĢakları, çiftbaĢlı kartal simgesinin altında konumlandırılarak özgünlük sağlanmıĢtır. Çift 

baĢlı kartal simgesinin altında kulübün kuruluĢ yılı olan ‗1922‘ yazısı; yeĢil renkte, ince, eğik ve algılama 

açısından zayıf bir yazı karakterinden oluĢmaktadır. Logoda kullanılan kulübün ismi; tırnaksız, bold, boĢluk 

değeri dengeli ve büyük harflerden oluĢan yazı karakteri, yuvarlak formda kullanılmıĢtır. Genel olarak logo 

Konya ilinin coğrafi yapısından esinlenerek, estetik bir Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

 

 

 

3.8. MKE Ankaragücü Spor Kulübü 

 

Görsel 8. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Logosu (URL8) 

1910 yılında kurulan kulübün logosunun üst kısmında kulübü kuran ve himaye eden ‗Makine Kimya 

Endüstrisi‘nin logosu bulunmaktadır. MKE Ankaragücü logosunun rengi; sarı ve lacivertten oluĢmaktadır. 

Sarı, kazanma ve baĢarı hırsını temsil etmektedir. Lacivert ise gücü sembolize eder. Logo, Makine Kimya 

Endüstrisi‘nin faaliyet alanından dolayı yatık Ģekilde bir mermi çizimi üzerine gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

görüntü, vatanı müdafaayı ve asaleti ifade etmektedir. Kulübün ismi; sarı renkte, büyük harflerden oluĢan, 

tırnaksız, düz ve boĢluk değeri uygun, yarı oval biçimde yazı karekterinden oluĢmaktadır. AĢağı doğru 

sivrilen Ģeklin içerisine yerleĢtirilen ‗Gücü‘ kelimesi tarihine gönderme yapmaktadır. KuruluĢ yılı olan 

‗1910‘ yazısı arkasında kullanılan sarı ve lacivert çizgisel formlarla aynı özelliği taĢıdığından algılanması 

güçleĢmiĢtir. Genel olarak, logoda kullanılan grafik elemanları arasında bir karmaĢa hâkimdir. Kulübün 

logosu; tarihine, kuruluĢuna ait mesajlar içeren özgün değerler taĢımaktadır.  

 

 

 

 

3.9. Sivasspor Kulübü 
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Görsel 9. Sivasspor Kulübü Logosu (URL9) 

Kulübün logosu, kırmızı ve beyaz renkler üzerine oluĢturulmuĢtur. Logoda bulunan üç yıldız (vektörel 

çizimler) kurucu kulüpleri simgelemektedir. Logonun merkezinde, Sivasspor‘un baĢ harflerinden oluĢan ‗SS‘ 

harfleri yer almaktadır. Logodaki harfler iç içe geçirilmiĢ, tırnaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. Altında 

yer alan beyaz renkten dolayı ‗SS‘ harfleri vurgulanmaktadır. Kulübün kuruluĢ yılı olan ‗1967‘ yazısı sol 

tarafta hizalanarak, tırnaksız yazı karakteri kullanılarak yerleĢtirilmiĢtir. Kulübün ismi ‗Sivasspor‘ yazısı; 

büyük harflerden oluĢan, tırnaklı, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. Kalkan Ģekli 

üzerine oluĢturan logo; net algılanan, kendine has özellikleri taĢıyan, özgünlük ve estetik bir çalıĢma özelliği 

taĢımaktadır.   

 

3.10. Trabzonspor Kulübü 

 

Görsel 10. Trabzonspor Kulübü Logosu (URL10) 

Trabzonspor kulübünün logosunda, bordo ve mavi renkler kullanılmıĢtır. ‗T‘ ile ‗S‘ harflerinin resimsel 

biçimlemesiyle tasarlanmıĢ, iç yüzey kurgusu eski bir top illüstrasyonuyla bütünlük sağlanmıĢtır. Bordo 

taban ile birlikte, mavi renk birim tasarımın renksel örüntüsünü betimlemektedir. Futbol için erken dönem 

oyun aracı olarak kullanılan top betimi, kulübün tikel tarihselliğini ve alansal etkinliğini kolaylıkla 

betimlemektedir. ‗S‘ harfinin içerisine; kulübün kuruluĢ yılı olan ‗1967‘ ifadesi; beyaz renkte tırnaksız, bold 

ve boĢluk değeri olmayan bir yazı karakteri ile kullanılmıĢtır. Logonun üstünde ise altın renkte yıldız simgesi 

kullanılarak, bütünlük sağlanmıĢtır. Logonun uygun yerine, kulübün tam ismi tipografik olarak yer 

verilebilirdi. Logo; yukarıdan, aĢağıya doğru algıda yönlendirme yapmaktadır. Logoda kullanılan bordo ve 

mavi renkler baskın olsa da; diğer grafik elemanları ile özgünlük ve estetik değerler taĢımaktadır.  

 

 

 

 

 

SONUÇ 
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Kulüp logolarını diğer kurumların logolarından farklı bir bakıĢ açısı ile değerlendirmek gerekmektedir. Spor 

kulüpleri, diğer kurumsal yapılardan farklı olarak duygusal bağlara dayalı kurumsal yapılardır. Spor 

kulüpleri toplumu yönlendiren önemli merkezlerdendir. Logolarındaki anlamlar, milli simge olan bayraklar 

kadar önem taĢıyabilmektedir. Spor kulüpleri ülkeyi temsil eden yapılar olduğu için, logolarının taĢıdığı 

misyon da buna paralel olarak büyük öneme sahip olmaktadır.  

Logolar; büyük oranda kurumun ismi, sahibi ve faaliyet alanı çerçevesinde bir tasarıma sahip olur. Spor 

kulübü logoları tasarımı ise; bulunduğu coğrafyaya, kültüre ve yer aldığı toplumsal yapının özelliklerine göre 

Ģekillenir. Tasarımda önemli olan bu temsil unsurlarını (tipografik ve görsel semboller) görsel algı, özgünlük 

ve estetik açıdan çok iyi yorumlayabilmektir. Tasarımsal yorumlama çalıĢmasında; kültürel alt yapı, sanatsal 

beceri ve teknik bilgi birikimine sahip olunması gerekmektedir. Profesyonel ya da amatör bir yapıda olsun, 

baĢarılı logo çalıĢmaları ortaya koymak için tasarımın gereklerine uygun hareket edilmesinin önemi 

büyüktür.  

Ülkemizdeki spor kulüplerinin baĢarıları, destekleyen ekonomik yapılara göre değiĢkenlik göstermektedir. 

Birçok Anadolu kulübü maddi imkânsızlıkla mücadele ederek, büyük fedakârlıklar yaparak varlığını 

sürdürmeye çalıĢmaktadır. Kurumsal kimlik çalıĢmaları için, profesyonel bir yol izlenmesi belirli bir maddi 

bedel gerektirmektedir. Ayrıca kurumsal kimliğin öneminin büyük oranda yaĢanılarak öğrenilmesinden 

dolayı daha o süreçleri yaĢamamıĢ ve önemini kavramamıĢ yöneticilerden bu konularda beklentiye girmek 

doğru değildir.  

Ülkemizdeki spor kulüp logoları, özgünlük ve estetik açısından değerlendirildiğinde ülkemizin her 

coğrafyasının kendine özgü zenginliklerinin temsil edildiği baĢarılı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 

Tasarlandığı günden bugüne geliĢen imkânlar ve ortaya çıkan yeni bakıĢ açılarından dolayı, gerek 

duyulduğunda sorunlu yönlerinin revize edilmeye çalıĢılması daha iyiye ulaĢılması açısından faydalı 

olacaktır. 
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ÖZET 

Siyasi partiler; seçmenleri ikna edip, benzer ya da aynı fikirleri paylaĢan kiĢilerin bir arada olduğu, oy alarak, 

yönetim yetkisi olan örgütlerdir. Siyasi partiler halkı ikna edebilmek için yoğun bir tanıtım faaliyeti yürüten 

örgütsel yapılardır. Bu tanıtım faaliyetlerinin baĢlangıç aĢaması, kurumsal kimliğini çok iyi bir Ģekilde 

oluĢturmasıdır. Siyasi partinin görsel kimliğini oluĢturan en önemli unsurları; siyasi görüĢün simgesi ve 

isminden oluĢan amblem ve logotype‘ından (logo) oluĢmaktadır. 

Siyasi partilerin amblemleri genellikle yer aldığı siyasi görüĢ ve hedef seçmenin temel özelliklerini temsil 

eden sembollerden meydana gelmektedir. 1980‘li yıllara kadar tekdüze, daha sade parti amblemleri tercih 

edilmesine karĢın, 12 Eylül darbesinden sonra kurulan Anavatan Partisi‘nin amblemi ile parti amblemlerinde 

yeni bir dönem baĢlamıĢtır. Bundan sonraki süreçte kurulan partilerin amblemleri; grafik tasarım yönünden 

daha profesyonel, daha bilimsel altyapı ile oluĢturulmaya baĢlandığı saptanmıĢtır. Makalede, çok partili 

dönemin baĢlangıcından bugüne kadar faaliyet gösteren siyasi parti amblemleri arasından rastgele seçilen 

örneklerin grafik tasarım yönünden analizi yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Yapılan değerlendirmeler, grafik tasarım 

kavram ve teknikleri çerçevesinde kiĢisel bakıĢ açısı ile yapılmıĢtır. Yapılan bu değerlendirmeler farklı 

yorum ve eleĢtirilere açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, amblem, logo, siyasi partiler. 
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Political parties are organizations that have the power to manage by convincing the voters, where people who 

share the same or similar ideas come together, by taking votes. Political parties are organizational structures 

that carry out intensive promotional activities in order to persuade the public. The initial stage of these 

promotional activities is to create a very good corporate identity. The most important elements that make up 

the visual identity of the political party; It consists of the emblem and logotype consisting of the symbol and 

name of the political view. 

The emblems of political parties usually consist of symbols that represent the main features of the political 

view and target selection. Although uniform and simpler party emblems were preferred until the 1980s, a 

new era began in party emblems with the emblem of the Anavatan Partisi, which was established after the 

September 12 coup. The emblems of the parties established in the next process; It has been determined that it 

has started to be created with a more professional and more scientific infrastructure in terms of graphic 

design. In the article, it has been tried to analyze the randomly selected samples from the political party 

emblems operating from the beginning of the multi-party period to the present in terms of graphic design. 

The evaluations were made with a personal point of view within the framework of graphic design concepts 

and techniques. These evaluations are open to different interpretations and criticisms. 

Keywords: Graphic design, emblem, logo, political parties. 
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Hayatın her alanında, zamana bağlı olarak az veya çok değiĢimin yaĢanması kaçınılmazdır. Ülke yönetimi ile 

ilgili her türlü faaliyet, dünyanın o dönem etkin olan koĢul ve durumlarından bir Ģekilde etkileĢim yaĢar. 

Siyasi söylemler, kampanyalar, örgütsel yapılanmalar bu etkilenmenin görüldüğü birkaç alandır. Siyasi parti 

tanıtım faaliyetlerinin etkilendiği en önemli unsur iletiĢim ve biliĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerdir. 

Siyasi partiler, kurumsal kimlik yapılarından baĢlayarak örgütsel yapılarının en alt unsurlarına kadar daha 

profesyonel ve bilimsel yaklaĢımlar çerçevesinde hareket etme gereği duymaktadır. Siyasi partilerin isimleri 

gibi amblem ve logotypelarının da kendine münhasır ve partiyi çok iyi temsil eden bir iletiĢim unsuru olması 

gerekmektedir. Amblem; bir partinin düĢünüĢ biçimini, vizyonunu, algılamalarını, ideallerini ve 

tasavvurlarını yansıttığı için önemlidir. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler grafik tasarım alanındaki olumlu değiĢikliklere katkıda 

bulunarak etkinliğini tartıĢmasız arttırmıĢtır. Üretim ve arz döngüsünde yaĢanan rekabet hem iletiĢim, hem 

de grafik tasarımın önemini ve etkinliğini ilk sıralara taĢımıĢtır. Siyasi alanda yaĢanan rekabetten iletiĢim ve 

grafik tasarım faaliyetleri fazlasıyla nasibini almıĢtır. Bir siyasi partinin baĢarısında amblem ve 

logotypelarından baĢlayarak afiĢ ve tanıtım ürünlerine kadar geniĢ bir yelpazede baĢarılı grafik tasarım 

çalıĢmalarını ortaya koyması, siyasi diğer faaliyetleri kadar önem taĢımaktadır. 

 

1. GRAFĠK TASARIM 

Grafik tasarım, bir nesnenin kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda görsel bir temsilini sağlar. Günümüzde 

grafik tasarım matbu alanın çok ötesinde bir konumdadır, fakat sadece bununla da sınırlı değildir. Disiplinler 

arası iĢlerin yoğun bir Ģekilde üretildiği grafik tasarım, ilerleyen bilgi ve teknolojilerle kendisini sürekli 

yeniden yapılandırıp konumlandırmaktadır (Akman ve Uçar, 2019). Grafik tasarımın popülaritesi her geçen 

gün artmaktadır. Grafik tasarım, ürün veya hizmet tasarımı nedeniyle oldukça rekabetçi ve homojen bir ürün 

ortamında yenilikçi ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bu yapıda hem teknik, hem de beceriye dayalı bir çalıĢma 

disiplinine sahip olmak gerekmektedir. 

Grafik tasarımcılar; fotoğrafçılarla, programcılarla, illüstratörlerle, yazarlarla, editörlerle ve grafik dili 

gösteriminde yer alan diğer kiĢilerle iĢ birliği yapar. Diğer herhangi bir tasarım türü gibi grafik tasarım; 

tasarım ürününün amacı, tasarımı oluĢturma iĢ süreci ve kullanıcılarla etkileĢime girecek görsel imge ile ilgili 

planlama ve problem çözmeyi içerir (Walker, 2017). Grafik tasarım, estetik ve görsel çözümler oluĢturmak 

için yalnızca sanatsal pratik beceriler değil, aynı zamanda nihai grafik ürününün müĢterilerinin ve 

kullanıcılarının ihtiyaçlarını görüntüleme ve yorumlama bilgi ve becerilerini de gerektirir (Bresciani, 2019; 

Bonnardel ve ark., 2018). 

 

 

Görsel 1. Grafik tasarım örnekleri (URL1, URL2, URL3, URL4) 

2. GRAFĠK TASARIM ELEMANI OLARAK AMBLEM 
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Amblem, ürün ya da hizmet üreten kuruluĢlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut ya da 

nesnel görüntülerle ya da harflerle oluĢturulan simgelerdir. Amblem veya logotype kurumun kimliği ve 

imzasıdır. Kullanılan öğeler kurumun niteliği ve kurum için oluĢturulmak istenen imaj hakkında ipuçları 

verir (Kavasoğlu, 2018). ĠletiĢim stratejisi açısından bir iĢletmenin veya organizasyonun kimliği büyük önem 

taĢımaktadır. Bu kimlik yapısının görsel boyutunu amblem oluĢturmaktadır. Amblem tasarımında, bir 

iĢletmeyi ya da organizasyonu kiĢileĢtirmek için semboller, iĢaretler, tipografik elemanlar ve renkler 

kullanılır. Amblem, grafiksel sembollerin bir bileĢkesidir. Bu grafiksel semboller birer görsel temsil 

araçlarıdır. Bu nedenle grafiksel sembollerin halk tarafından anlaĢılması gerekir. Günümüzde dünya global 

bir yapıya dönüĢtüğü için amblemlerin evrensel açıdan farklı milletler ve toplumlar tarafından anlaĢılabilir 

olması bilinirlik açısından zorunludur. KarmaĢık bir amblem, sade (basit) bir ambleme göre dikkat çekme ve 

bilinirlik açısından önemli ölçüde geri planda kalmaktadır. Bu nedenle son yıllarda köklü kurum ve 

kuruluĢlar karmaĢık amblemlerini değiĢtirme veya sadeleĢtirme yoluna gitmektedir. Bir iĢletmenin güçlü ve 

etkileyici bir ambleme sahip olması iletiĢim açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. BaĢarılı bir amblem 

tasarımı, kuruluĢun sahip olduğu kendine has özellikleri, değerleri çok iyi bir Ģekilde görsel açıdan 

uyarlamıĢ, diğer bir ifade ile icat etmiĢ olmalıdır. Ġdeal amblemlerde aranılan niteliklerin baĢında özgünlük 

gelmektedir. Yapılan bir amblem tasarımı daha önce yapılan tasarımların bir bölümünü veya bir kısmını 

çağrıĢtırmamalıdır. Yani baĢka tasarımlardan direkt alıntı yapılmadan, kopya edilmeden, kendine özgü 

nitelikler taĢımalıdır. Ġdeal amblemlerde aranılan niteliklerin ikincisi ise sadeliktir. Ayrıntılardan temizlenme 

ve çok fazla mesaj içerebilecek kalabalıktan arınma durumudur. Akılda kalıcılık için önemlidir (Ceylan, 

2015). 

BaĢarılı bir amblem tasarımcısı olmak için; sembollerin, iĢaretlerin ve renklerin anlamını bilmek ve bu 

alanda çok iyi bir ‗kültüre‘ sahip olmak; günümüzün geliĢmiĢ teknolojilerine hâkim olmak; estetik bir bakıĢ 

ve yorumlama becerisine sahip olmak gereklidir. 

 

     

Görsel 2. Amblem tasarım örnekleri (URL5, URL6, URL7, URL8) 

 

3. SĠYASĠ PARTĠ AMBLEMLERĠNĠN GRAFĠK TASARIM YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Siyasi parti amblemlerinin değerlendirmelerinde Türk siyasetinde 1980‘lı yıllardan sonra siyasi yaĢamına 

devam eden partilerden alfabetik sıralama seçilmiĢtir. Değerlendirilen partiler; 1980 sonrası Türk siyasi 

hayatındaki önemli siyasi parti durumundayken, günümüzde bu siyasi partilerin birçoğu ya 

kapanmıĢ/kapatılmıĢ, ya isim değiĢikliğine gidilmiĢ ya da diğer partilerle birleĢme yoluna giderek siyasi 

aktör olma rolünden uzakta bulunmaktadır. Seçilen bu partilerin değerlendirilmeleri, objektif bir Ģekilde 

yorumlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

3.1. Anavatan Partisi (ANAP)  
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Görsel 3. Anavatan Partisi amblemi (URL9) 

Ülkemizin siyasi ve yönetim hayatında önemli bir yere sahip olan Anavatan Partisi‘nin amblemi önemli bir 

bilinirliğe sahip siyasi görsel olarak hafızalara kazınmıĢtır. Bugünün amblem tasarımı anlayıĢına göre sade 

bir yapı taĢımamasına karĢın, partiyi temsil açısından yeri doldurulamaz bir sembole sahip bulunmaktadır. 

Türkiye haritasının bal peteği ile sembolleĢtirilmesinde büyük altıgenlerden oluĢması, daha az çizgiden 

meydana gelmesi açısından daha doğru bir uygulama gözükmektedir. Ayrıca arı da daha az çizgi ile 

geometrik bir formda kullanılabilirdi. Bal petekli Türkiye haritasının üzerinde birleĢik haldeki arı görseli 

durağan (statik) algı oluĢturmaktadır. Partinin ismi ‗Anavatan‘ yazısı; kırmızı renkte, dairesel formda, 

tırnaksız, büyük harflerden oluĢan, bold, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. 

‗Partisi‘ yazısı da aynı özellikte yazı karakterinden oluĢarak, farklı olarak düz formda yer almaktadır. 

‗Partisi‘ yazısının altında kuruluĢ yılı olan ‗1983‘ ifadesi; siyah renkte, punto değeri küçük, tırnaksız, boĢluk 

değeri az ve algı açısından zayıf durmaktadır. Amblem, ortalama blok Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

 

3.2. Demokratik Sol Parti (DSP) 

  

Görsel 4. Demokratik Sol Parti amblemi (URL10) 

Demokratik Sol Parti‘nin ambleminde, sadelik ön plana çıkmaktadır. Günümüzde amblemlerde; sade, net ve 

anlaĢılır olması önem taĢımaktadır. Partinin amblemi, bu özelliği taĢımaktadır. Kenarları oval gök mavisi 

renge sahip olan dikdörtgen Ģekil üzerine, amblem tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Amblemde özgürlüğü 

simgeleyen gök mavisi renk tercih edilmiĢtir. Beyaz renkte güvercin, vektörel çizim olarak yer almaktadır. 

Ak güvercin sembolü barıĢ ve sevgi mesajları vermektedir. Tasarım, ortalama blok Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Alt kısımda partinin baĢ harflerinden oluĢan ‗DSP‘ yazısı dikkat çekici olarak kırmızı 

renkte, bold, tırnaksız, düz, büyük harflerden oluĢan, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı karakterinden 

oluĢmaktadır. ‗DSP‘ yazısının altında ise parti ismi; siyah renkte, normal, tırnaksız, düz, büyük harflerden 

oluĢan, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. Değerlendirmeler sonucunda; 

kullanılan grafik elemanları baĢarılı bir Ģekilde bir araya getirilmiĢtir. 

 

3.3. Doğru Yol Partisi (DYP) 
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Görsel 5. Doğru Yol Partisi amblemi (URL11) 

Doğru Yol Partisi‘nin takipçisi olduğu Demokrat Parti‘nin 1946‘da kurulmasından sonra ‗demokrat‘ 

kelimesinin, bu kavrama yabancı halk arasında ‗demir kırat‘ diye anılmasından ötürü amblemde ‗kır at‘ 

sembolü kullanılmıĢtır. Partinin ambleminde ‗kır at‘ sembolü ve hikâyesi olmasından dolayı akılda kalıcılığı 

yüksektir. 1983 yılında kurulan partinin amblemi 1980 sonrasında hayvan figürünün kullanıldığı ilk amblem 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Daha sonra farklı hayvan (horoz, arı, güvercin, yunus balığı, jaguar) 

figürlerinin, partilerin amblemlerinde yer aldığı görülmektedir. Sağa doğru Ģaha kalkmıĢ at, partinin 

düĢüncesini belirtmektedir. Kırmızı dairesel zemin içerisinde beyaz at sembolü, altında çok ince beyaz çizgi 

ve parti isminin kısaltması olan ‗DYP‘ harfleri ile bütünlük sağlanmıĢtır. ‗DYP‘ yazısı; düz, tırnaksız ve 

boĢluk değeri dengeli tipografiden oluĢmaktadır. DıĢ daire formunun yarısı kırmızı çizgisel formdan 

oluĢmakta, diğer yarısında ise partinin ismi ile tamamlanmaktadır. Yarı dairesel formda yazılan partinin ismi; 

tırnaksız, büyük harflerden oluĢan, boĢluk değeri dengeli ve okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır.  

 

3.4. Emek Partisi (EMEP) 

 

 

Görsel 6. Emek Partisi amblemi (URL12) 

1996 yılında kurulan, Türkiye‘de faaliyet gösteren Emek Partisi‘nin ambleminde partinin siyasi görüĢüne 

uygun olarak kırmızı ve sarı renkler (sıcak renkler) hâkimdir. Kırmızı kare Ģeklin merkezine, çizgisel 

formlardan oluĢan dünya çizimi ve etrafına iĢçileri ve emeği ifade eden çark çizimi ile amblem 

tamamlanmıĢtır. Amblemin merkezinde olan partinin kısaltması ‗EMEP‘ yazısı; bold, tırnaksız, düz, büyük 

harflerden oluĢan, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. Amblem, mesaj ve 

vurgulama açısından daha farklı grafik elemanları ile desteklenebilirdi.  

 

 

 

 

3.5. ĠĢçi Partisi (ĠP) 
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Görsel 7. ĠĢçi Partisi amblemi (URL13) 

Kırmızı ve beyaz renklerden oluĢan ĠĢçi Partisi ambleminde kırmızı kare Ģeklin merkezine, beyaz renkte 

yıldız vektörel çizimi ve altında partinin ismi yer almaktadır. Partinin siyasi görüĢüne uygun olarak yıldız 

sembolü, sosyalizmi ifade etmektedir. Partinin ismi; tırnaksız, bold, düz, büyük harflerden, boĢluk değeri az 

ve okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. Amblemde; yetersiz grafik elemanı kullanılmasından dolayı, 

görsellik ve mesaj içeriği açısından zayıf durmaktadır. 

 

3.6. Millet Partisi (MP) 

 

Görsel 8. Millet Partisi amblemi (URL14) 

Partinin amblemi; lacivert, beyaz ve siyah renklerden oluĢmaktadır. Lacivert renkte kare Ģekil üzerine, grafik 

elemanları yerleĢtirilmiĢtir. Amblemde; beyaz renkte çift baĢlı kartal (hayvan figürü) sembolü 

kullanılmaktadır. Çift baĢlı kartalın kullanılması, ambleme hareketlilik ve vurgulama etkisi katmıĢtır. Çift 

baĢlı kartalın sağ tarafında; beyaz hilal ve açık halde bulunan kitap vardır. Çift baĢlı kartalın altında 

partisinin ismi; siyah renkte tırnaksız, bold, düz, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı karakterinden 

oluĢmaktadır. 

 

3.7. Liberal Demokrat Parti (LDP) 

 

Görsel 9. Liberal Demokrat Parti amblemi (URL15) 

Siyasi tarihimizin renkli bir partisi olarak yerini alan Liberal Demokrat Parti‘nin amblemi dairesel mavi 

zemin içinde yunus görselinden meydana gelmektedir. Mavi renk; sakinlik, huzur, saygıdeğer ve sonsuzluk 
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gibi anlamları çağrıĢtırmaktadır. Denizi çağrıĢtırması için seçilen mavi zemin, algı açısından denizi temsil 

etmekten epey uzak bir algı oluĢturmaktadır. Bir zemin ve suyun üstüne doğru devinim yapmıĢ bir yunus 

görüntüsü, dinamik ve özgün bir tasarım oluĢturması açısından doğru bir tercih olacaktır. Yunus balığı 

sembolü altında yer alan partinin baĢ harfleri olan ‗LDP‘ tırnaksız, düz, büyük harflerden, boĢluk değeri az 

ve okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. KuruluĢ yılı olan ‗1994‘ yazısını algılamakta güçlük 

çekilmektedir. Ġçi mavi renkte dolgulu ve kenar çizgisi mavi olan daireler kullanılmıĢtır. Daire Ģekline ortalı 

bir Ģekilde partinin ismi; tırnaksız, düz, büyük harflerden oluĢan, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı karakteri 

tercih edilmiĢtir.  

 

3.8. Refah Partisi (RP) 

 

Görsel 10. Refah Partisi amblemi (URL16) 

Kırmızı kare Ģekil üzerine, grafik elemanları yerleĢtirilmiĢtir. Türk bayrağının renginden esinlenerek kırmızı 

ve beyaz renkler üzerine tasarım gerçekleĢtirilmiĢtir. Kare Ģeklinin merkezine yerleĢtirilen semboller ve 

tipografik öğeler, görsel algı açısından baĢarılı durmaktadır. Amblemde karanlığı aydınlatan ıĢığı ile beyaz 

hilal ve bereketi simgeleyen buğday baĢağı sembollerine yer verilmiĢtir. Hilal sembolünün ucunda, sembolü 

tamamlayan partinin kısaltması olan ‗RP‘ harfleri; beyaz renkte, bold, düz ve tırnaksız yazı karakteri ile yer 

almaktadır. Partinin ismi; tırnaksız, düz, bold, büyük harflerden oluĢan, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı 

karakterinden oluĢmaktadır. 

 

3.9. Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 

 

Görsel 11. Sosyal Demokrat Halkçı Parti amblemi (URL17) 

Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi‘nin birleĢmesiyle oluĢan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) bu 

iki partinin amblemlerinin birleĢiminden zeytin dalı ve altı ok simgeleriyle oluĢturulmuĢtur. Simetrik tarzda 

dizayn edilen SHP ambleminin bütünlük sağlaması için kenar çizgisi olarak farklı boyutta siyah daireler 

kullanılmıĢtır. Parti ismi ve kuruluĢ yılı (1983); dairesel bir formda siyah renkte, büyük harflerden oluĢan, 

tırnaksız, okunaklı, yarı bold yazı karakteri ile kullanılmıĢtır. Amblemin merkezinde partinin ideolojisini 

ifade eden kırmızı zemin üzerindeki beyaz altı ok; beyaz renkte, yarı bold yazı karakteri ile partinin 

kısaltması olan ‗SHP‘ harfleri ve bunları çevreleyen yeĢil-siyah renkte zeytin dalı yerleĢtirilmiĢtir. 

3.10. Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) 
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Görsel 12. Yeni Demokrasi Hareketi amblemi (URL18) 

Yeni Demokrasi Hareketi‘nin, sade bir amblemi mevcuttur. Turuncu renkte dairenin merkezine; kollarını 

açmıĢ insan figürünü ve parti isminin baĢ harfi olan ‗Y‘ harfini andıran beyaz renkte vektörel çizim yer 

almaktadır. Dairenin altında parti isminin kısaltması ve parti isminin tam haline yer verilmiĢtir. Amblemde 

bütünlük oluĢması açısından, tipografik öğeler dairenin etrafına yerleĢtirilebilirdi. Parti isminin kısaltması; 

bold, tırnaksız, düz, büyük harflerden oluĢan, boĢluk değeri az ve okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. 

‗YDH‘ yazısının altında parti ismi; ince, tırnaksız, düz, büyük harflerden oluĢan, boĢluk değeri az ve 

okunaklı yazı karakterinden oluĢmaktadır. Amblem, ortalama blok Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Siyasi parti 

özelliğini taĢımayan, görselliği zayıf ve bir firma amblemiymiĢ görüntüsünü andıran baĢarısız bir amblem 

olarak değerlendirilmektedir. 

 

3.11. Yurt Partisi (YURT-P) 

 

Görsel 13. Yurt Partisi amblemi (URL19) 

2002 yılında kurulan Yurt Partisi‘nin ambleminde, Millet Partisi amblemindekine benzer tarzda dizayn 

edilen, mavi dairesel zemin üzerinde beyaz renkte uçan kartal (hayvan figürü) sembolü ve ayrıca yeĢil renkte 

Türkiye haritası (ve belli belirsiz Ģekilde KKTC haritası) kullanılmaktadır. Genel olarak Türkiye haritası 

çizimi, net olmayan bölgelerle yer verilmiĢtir. Türkiye haritasının üzerinde ise beyaz renkte, büyük harflerle, 

tırnaksız, okunaklı, düz yazı karakteri ile partinin kısaltması olan ‗YURT-P‘ ifadesi kullanılmıĢtır. 

Ambleminin dıĢ kısmında kırmızı renkte kalın kenar çizgisi ve kırmızı çizginin üzerinde ‗Yurt Partisi‘ 

ifadesi dairesel bir formda, beyaz renkte, büyük harflerden oluĢan, tırnaksız, okunaklı, düz yazı karakteri ile 

kullanılmıĢtır. Kullanılan kartal sembolünün dinamik bir yapıda olması ve Türkiye haritasının üzerinde 

konumlandırılması, ‗yurdu kurtaracak parti‘ olduğu iddiasını desteklemektedir. Amblemde, Anavatan 

Partisi‘nin Türkiye haritası ve Millet Partisi‘nin kartalını kullanması özgünlük açısından olumsuz 

değerlendirilmiĢtir. 
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SONUÇ 

Ülkemizde çok partili hayata geçilmesi ile birlikte siyasi partiler örgütsel yapıları ile hayatımıza girmeye 

hızlı bir Ģekilde girmiĢlerdir. Çok partili hayatla geçilen yaklaĢık 80 yıllık süreçte çok sayıda siyasi parti 

kurulmuĢ olmasına rağmen çoğu varlığını sürdürmeyi baĢaramadıkları için tarihin sayfalarında yerlerini 

almıĢlardır. Siyasi partilerin günümüze ulaĢan en temel unsurları isimleri, amblemleri ve kurucuları 

olmaktadır. Ülkemizde siyaset uzun yıllar geleneksel yöntemlerle icra edilmiĢtir. 1980 sonra siyasi 

çalıĢmalarda profesyonel kurumlardan kurmay destek alımı, siyasi çalıĢmalara yeni bir boyut kazandırmıĢtır. 

ĠletiĢim uzmanları ve reklam ajanslarının siyasi faaliyetlerde etkin olması, siyasetin her konuda çerçevesini 

ve etkinliğini üst seviyelere taĢımıĢtır. Bir siyasi partinin kuruluĢ çalıĢmalarından baĢlayarak kampanya 

çalıĢmalarına kadar her türlü faaliyetin iĢin uzmanları tarafından icra edilmesi, bu alanda yoğun bir rekabeti 

de beraberinde getirmiĢtir. Siyasi partilerin kurumsal kimliklerinin görsel boyutunu oluĢturan amblemlerinin 

önemsenerek iĢin uzmanı olan kurum ve kiĢiler tarafından hazırlanmaya baĢlanması grafik tasarım açısından 

baĢarılı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Eski siyasi parti amblemleri ile yeni siyasi parti 

amblemleri kıyaslandığında görsel açıdan olsun, tasarım tekniği açısından olsun baĢarılı tasarımlar ortaya 

konulmuĢtur. Eski siyasi parti amblemlerini o günün Ģartlarına ve beklentilerine göre değerlendirmek 

gerektiği gibi bugünün bakıĢ açısı ile baĢarısız kabul etmek de doğru değildir. ĠĢletmelerin amblemleri gibi 

siyasi partilerin savundukları fikir ve ideolojileri temsil eden sembollere sahip amblemleri olması önemli bir 

kriter olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu kritere göre bazı siyasi parti amblemlerinin bugün bile rakipsiz 

tasarım yapısı ile zamana meydan okuyor olmasına rağmen, bazılarının ise hem temsil açısından hem de 

tasarım elemanları ve tekniği açısından sorunlu oldukları görülmektedir. 
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Abstract 

Several microorganisms are there in chicken manure (CM) but Salmonella, Cryptosporidium and Escheridia 

coli are the most identified. Objective of this research includes, carrying out microbial count in the CM 

substrate for 40 days retention time in a digester, deriving kinetic equation satisfying the process and fitting 

results obtained with existing microbial growth kinetic models. Results shows that microbes inside the 

chicken manure slurry, survived for a full period of 37 days divided into 7 days of acclimatization, 23 days 

of growth and another 7 days of equal rate of death and multiplication. Findings shows that the maximum 

specific growth rate,     , estimated from the basic Monod equation, of the organisms is 0.0076hr-1 and the 

half-saturation constant,   , is           mg/l which indicates how sufficient the substrate concentration 

is for the bacteria to feed on. Not all 26 growth kinetic models found in the literature fit the measured 

experimental data. However, Monod with decay rate, Wayman and Tseng, Han and Levenspiel, Luong and 

Moser models fit the Monod values after regressing with POLYMATH 6.10 Educational Release. 

Keywords: Chicken manure, Microbial growth models, Monod, Kinetic study, Serial Dilution, Kinetic 

parameter, Anaerobic digestion, Biogas 
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Abstract 

Urbanisation processes, environmental dynamics and the connexion of agriculture and industries lead to 

continual mining and processing of hazardous heavy metals (HMs); thereby threatening the health and safety 

of our ecosystems. Urban sustainability requires environmental protection through the restoration of HMs 

affected areas, and this can best be achieved through phytoremediation. A necessary precursor to successful 

phytoremediation is the selection of suitable plants, and robustly testing their capability to undergo the 

phytoremediation process. This study aimed at evaluating the suitability of seeds from a fast growing local 

cultivar of S. bicolor L. Moench as phytoremediation agents. Seed samples were collected from Riko 

Village, Jibia L.G.A., Katsina State, Nigeria, and after seed preparation and hydro-priming to break 

dormancy, various concentrations of HMs (0.05-250 g/L Cr, 0.04-50 g/L Cu, 0.08-50 g/L Pb and 0.02-50 g/L 

Zn) were prepared, with dry seeds serving as negative controls and distilled water serving as positive 

controls. The seeds were subjected to various plant tissue-culture experiments, and thereafter, the 

germination parameters, seedling dry weights, and inhibitory dose 50 (ID50) were measured/calculated for 

each metal/concentration. Subsequently, the seeds and roots were examined microscopically for HMs 

toxicity-induced histological damages. The results from 14 analysed parameters significantly showing the 

capability of the seeds were analysed through Principal Components Analysis, using SPSS version 23.0. The 

results separated the 14 parameters into five clusters, with three clusters (12 parameters) positively 

influencing and two clusters (2 factors) negatively influencing the process. The histological examination 

results also highlighted the ability of the seeds and roots to tolerate heavy metal stress at high concentrations. 

On the whole, the study verifies S. bicolor L. Moench as a very good agent for use in modern, valorisation-

based phytoremediation of HMs contaminated urban environments. 

Keywords: Phytoremediation, Principal Component Analysis, Sorghum bicolor L. Moench 
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ABSTRACT 

The good development of technologies, the light of the possibility of searching for new lines, just gives the 

opportunity to create new varieties and hybrids of agricultural crops, which may increase the potential for 

productivity, stamina to the hostile minds of the middle. In such a rank, thousands of new varieties and 

hybrids of agricultural crops are being registered in the world today. Ale should be respected that before the 

registration of a new variety, a hybrid will pass a three-year period, which takes more than one river. To the 

very same, the main thing for the agricultural commodity producer is the correct choice of the taxon of 

culture, which in the modern world will be in line with the soil-climatic features of the state, satisfying the 

equal potency of the crop, resistance to ailments and the shock of the technologists. 

The botanical grains appear after the flowering of the potatoes, the buds can be developed or created a new 

variety, but the stench is not in the harvest. Potatoes, grown from botanical grains, sprout from those that are 

planted with clones - there is no exact description of the fruits, as we take them from them (stinks can be 

completely different from their fathers). 

After the flowers of potatoes appear small green fruits. Such fruits are harvested and given a dose at room 

temperature. If the stinks become soft and change the color a little, you can pick up grain from them. For 

which you need to cut the plaid, squeeze the pulp onto a sheet of paper and smear it with a thin ball over the 

sheet. With an hour on paper, there will be less grain. Hybrids grown from such grains can either slightly 

decline the signs of the father, reverse them or make new ones. In this way, you can breed new varieties of 

potatoes. 

Breeders cut off new varieties of potatoes with a line of cross-cutting: near potato flowers of the same 

variety, they see the leaves, after which the flowers are filed with a file of a different variety, then the flower 

is isolated in a gauze small. 

Do not be surprised at those that the process itself cannot be folded, it is important to transfer the results, so it 

is recommended to do it at the time of need or cicacity. 

Keywords: potatoes, botanical grains, plaid, selection, varieties. 
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Abstract 

A cross-sectional study was carried out from October 2019 to April 2020 to investigate the prevalence of 

gastrointestinal cestode parasites of cattle, goat and sheep in the three local government areas of Yauri 

emirate namely, Yauri, Shanga and Ngaski Local Government Areas respectively. 350 fresh fecal samples 

were examined by using simple test tube flotation techniques to determine the cestode eggs in the fecal 

samples. Out of 350 examined, 283 (80.85%) were found positive for at least an egg or more of some of 

cestode parasites belonging to Diphyllobothrium latum, Moniezia species and Taenia species. The most 

prevalent helminth parasite was Taenia spp 153 (43.7%), followed by Diphyllobothrium latum 105 (30.0%) 

and the least was Moneizia spp 25 (7.1%). The overall prevalence of cestode parasites among the animals 

examined was 80.85%. Moreover there was no significant variation (P>0.05) between the contamination of 

the parasites and the animals diagnosed. This study therefore observed that prevalence of cestodes is higher 

in the study area. Therefore, control and prevention is needed to protect the cattle, sheep and goat from 

grazing on feces or sewage polluted grass as well as avoidance of eating raw or under cooked meat. It is 

therefore important that sufficient emphasis should also be given to this problem so as to improve health of 

these animals and the quality and quantity of meat that may satisfy the domestic requirements. 

Keywords: Cestodes, cattle, goat, sheep, Yauri emirate 
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Introduction 

Parasitic diseases constitute a major impediment to livestock production in sub-Saharan Africa; owing to the 

direct and indirect losses they cause (Harper and Penzhorn, 1999; Kagira and Kanyari, 2001). Parasitism is a 

limiting factor of optimum livestock production in the developing world. Environmental factors and vector 

abundance have also been incriminated in the distribution of most parasitic diseases. Gastrointestinal 

parasites are common in both temperate and tropical countries, but more prevalent in warm countries where 

sanitation is poor and standard of living is low (Schmidt et al., 2000). Infestation by ectoparasites could lead 

to skin damage, irritation, cases of vector-borne diseases, weight loss, and in severe cases death with the 

consequent socio-economic implications (Dipeolu, 1975). 

The frequent contamination of aquatic and terrestrial environments with parasite eggs and larvae has made 

the task of controlling these infections in veterinary animals a serious problem in both developed and 

developing countries. These problems causes a considerable economic loss which results into decreased milk 

yield, reduced weight, severe debilitation and morbidity  in livestock, as well as causing major health 

problems in domestic animals (Swarnakar et.al.,2015).  

The cestodes, or tapeworms, of ruminants are found as adults in the intestine and as larval forms in the 

muscles, liver, lungs, and other viscera. The adults are elongated, flattened worms consisting of a head and a 

chain of segments, each having both male and female reproductive organs, and terminal segments containing 

mature eggs. The Larval forms, commonly referred to as bladder worms because they resemble a bladder in 

shape, are intermediate asexual stages of tapeworms that live as adults in the intestines of man and other 

animals. The bladder worms vary in diameter from one-fourth inch in the case of the beef bladder worm.. 

(Cysticercus hovis) to as much as 6 Inches in the case of the hydatid cysts (Echinococcus granulosus), (Dale, 

1942). 

Cestode parasites, are among the causes of morbidity, mortality and financial losses in ruminants  since their 

infections causes  condemnation of organ and carcass at slaughter. Several studies have been conducted in 

different parts of the world over the years; however, these studies often had limited scope and coverage. 

Taeniasis and cysticercosis are the major parasitic infection of animals caused by adult and larval stages of 

tapeworms, respectively. In the natural cycle of these tapeworms, adult tapeworms are found in the definitive 

host while the cysts (Cysticerci) are found in the intermediate hosts (Muluneh et al., 2019). 

The disease has global occurrence especially where cattle sheep and goat are present. The disease has both 

public and economic importance by causing organ condemnation and cause economic loss by quality down 

grading of meat, cost of refrigeration, and lowering productivity. In most of Slaughtering houses, the 

slaughtering is usually carried out in the field in the absence of abattoirs. This permits the life cycle of the 

parasites to continue in the coming future. Therefore avoiding the consumption of raw meat, slaughtering 

animals on the field and inhibition of free grazing can prevent contamination of the grazing animals with 

these parasites. Control and prevention is achieved by protection of cattle, sheep and goat from grazing on 

feces or sewage polluted grass, not using untreated human feces as fertilizer for pasture land, avoid eating of 

raw or under cooked meat and deep freezing.  

It is therefore important that sufficient emphasis should be given to this problem so as to improve health, 

quality and quantity of meat that may satisfy the domestic requirements and increase foreign export revenue 

(Muluneh et al., 2019) Investigations dealing with loss of livestock productivity, morbidity and mortality in 

ruminats due to helminth infections are receiving considerable attention in recent years at global level (Biu et 

al., 2009; Swarnakar et. al., 2015). This study aimed at establishing the status of cestodes infections among 

the diagnosed ruminant animals for proper control measures and to provide data for research purposes. 

 

Material and Methods 

Study Area  

The study was conducted on goats, cattle and sheep from the three Local Government Areas in Yauri 

Emirate that were slaughtered at different abattoirs. The Emirate, is located in Kebbi State. It is located in 
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Northern Nigeria and in the South eastern part of Kebbi state at latitudes 11º 15ꞌ-12º 30¹ N and longitudes 5º 

18ꞌ- 11º 20ꞌ E. Yauri is the headquarters of the Emirate and Yauri Local Government Area as well. The 

emirate has three Local Government Areas comprising of Ngaski (with headquarters at Warra), Shanga (with 

headquarters at Shanga) and Yauri. (With headquarters at Yauri). It is in the Kebbi South Senatorial districts, 

comprising of Danko/Wasagu, Fakai, Ngaski, Shanga, Yauri and Zuru Local Government Areas. 

 

Study Design 

A cross-sectional examination was performed to determine the prevalence of gastrointestinal helminth 

parasites in Yauri Emirate, from October, 2019 to April, 2020. An introductory assessment was carried out 

prior to the sample collection to brief the personnel in charge of the abattoirs or slaughter points and butchers 

on the goals of the study. Furthermore, convenience sampling technique was adopted in selecting the 

abattoirs and sample collection centers for financial convenience, accessibility and easy reach. The study 

animals were randomly selected for fecal samples, irrespective of their sex and age, (James, 2014). A 

systematic random sampling procedure was applied to select the animals for fecal collection in each of the 

locations in the Local Government Areas (Yauri: Yauri, Rukubalo and Tondi; Shanga: Shanga, Saminaka 

and Tungar Giwa; and Ngaski: Ngaski, Warra and Makirin) as adopted by Attah and Galamaji (2019). 

 

Sample Size Estimation  

The study was conducted from October, 2019 to April, 2020, at different abattoirs in the three (3) Local 

Government Areas. The sample size for the study was calculated according to the formula given by 

Thrusfield (2005) 

The formula is given as: 

               n = 1.96² Pexp( 1- Pexp) 

                                   d² 

     Where n = required sample size 

             Pexp = minimum expected prevalence  

                   d = Expected absolute precisions 5% (0.05) and confidence level 95% 

 

 

Sample collection  

Visits were done to the abattoirs weekly for the sample collection during the period of study (October 2019 – 

April, 2020) as early as 7:30am when the animals are usually taken to the abattoir for slaughter. The animals 

were identified and labelled as male or female. A total of 350 fresh fecal samples of 136 cattle, 101 goats, 

and 113 sheep were collected directly from the rectum of the slaughtered animals using a pair of hand gloves 

and placed into clean labelled polythene bags. The samples were transported to Zoology laboratory of the 

Kebbi State University of Science and Technology, Aliero, Nigeria for microscopic examination as adopted 

by Ogudo et al. (2015) and Olurumfemi et al. (2015)  

 

Laboratory Evaluation of Fecal Samples 

Simple test tube flotation procedure was used to examine the fecal samples to identify the eggs and cysts of 

the parasites as adopted by Yassir et al. (2017). Conversely, parasites that cannot be recognized at egg level 

were cultured and harvested via Baermann techniques for the existence of parasite larvae. Eggs or oocysts 

had been identified using the light microscope at x100 objective, and classified as described by Urquhart, et 

al. (1987) 
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Statistical Analysis 

The data collected were analyzed using SPSS model 20.0. Descriptive statistics was used to compute the 

prevalence of every parasite type. Pearson‘s Chi-rectangular (X2) was used to determine the presence of 

association between occurrence of parasite in terms of the species, age and sex of animals as described by 

Shimelis et al. (2011). Confidence level was held at 95% and P< 0.05 stage of significance 

 

Results 

The prevalence of Cestodes in realation to the types of ruminant in the study area was shown in Table 1. The 

parasite species with the highest prevalence (43.7%) was Taenia spp. while the least prevalence (7.1%) was 

observed in Moneizia spp. However, there was no statistical association between the prevalence of cestode 

species and the ruminants P>0.05. Generally the overall prevalence was observed to be 80.8% 

 

Table 1: Prevalence of Cestodes in Relation to the Types of Ruminants in Yauri Emirate, Kebbi State, 

Nigeria 

     Ruminants       

S/N Parasites Cattle n=136 Goat n=101 Sheep n=113 Total n=350 X2 P-value     

 CESTODES No.Inf.(%) No.Inf. (%) No.Inf. (%) No./Inf. (%)       

1. Diphyllobothrium 

latum 

43(31.6%) 27(26.7%) 35(30.9%) 105(30.0%) 2.56      

2. Moniezia spp. 13(9.6%) 4(3.9%) 8(7.1%) 25(7.1%) 8.53 9.94     

3 Taenia spp. 

TOTAL 

59(43.3%) 

115 

49(48.5%) 

80 

45(39.8%) 

88 

153(43.7%) 

283 (80.8%) 

1.06      

 

 

Discussion 

This study revealed that out of 350 ruminants examined, 283 (80.8%) were positive for one or more eggs of 

cestode parasites belonging to Diwphyllobothrium latum, Moneizia ssp and Taenia spp with different 

percentage contaminations as can be seen in table 1. The prevalence of gastrointestinal helminth parasites 

(cestodes) in relation to the ruminant species in the study area, the highest prevalence (43.7%) was recorded 

for Taenia spp. and the lowest (7.1%) was Moneizia spp. This is contrary to the result of Yuguda et al. 

(2018) who recorded a high prevalence (33.3%) in Hymenolepis diminuta. However, there was no significant 

association between the contaminations caused by the parastes and the animals examined. This result is 

similar with that of Diriba and Dejere (2018) who observed no statistical association between the parasitic 

cestode prevalence and the animals diagnosed, though the overall results are not similar. 

 

Conclusion and Recommendations 

Gastrointestinal cestode parasites are the major health problems in livestock production in Yauri emirate, 

which causes economic losses.  This finding therefore, concluded that GI cestode parasites are prevalent in 

the study area and suggested for a proper monitoring of ruminant animals with regular and strategic 

deworming programs. In addition, Proper enlightenment should be given to the livestock owners for 

improvement in the health care of their animals. Further studies should however be conducted to determine 

the seasonal prevalence of GIT parasites of cattle, goat and sheep in the study area. 
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Abstract 

Radiotherapy is an innovative, targeted therapy that drives down high drug concentrations by improving the 

pharmacokinetics of the drug. This leads to better diagnosis and treatment outcomes. As a novel imaging 

platform for tumor targeting, moxifloxacin-chitosan nanoparticles as a drug delivery system may be 

manufactured using an ionic gelation process. This technology also serves as a potential drug delivery 

system. Chitosan nanoparticles have received a lot of interest especially due to their al-encompassing 

antibacterial properties. The purpose of this research was to develop radiopharmaceuticals that are non-toxic 

to the human body, have greater imaging efficacy, better accumulation at the targeted location, improved 

bioavailability, and increased exposure. Chitosan is a substance that is well-suited for usage in medical 

applications because of a variety of its biological characteristics. Biodegradability, non-toxicity, anti-fungal 

actions, faster wound healing, and immunologic activation are some of these qualities. In this study, 103nm-

sized chitosan nanoparticles exhibit a zeta potential of 3.3± 0.4 mV, a high moxifloxacin loading efficiency 

of 99.3%, and drug entrapment efficacy of 85.66%. Moxifloxacin-chitosan nanoparticles were radiolabeled 

with technetium-99m using stannous chloride as a reducing agent and a pH of 6. The radionuclide was eluted 

using a fission-based 99Mo/99mTc generator that was created locally, and imaging was done using single-

photon emission computed tomography (SPECT). The quality control experiments suggest that 

Moxifloxacin-loaded chitosan nanoparticles with technetium-99m had labeling effectiveness of more than 

75%. Radiochemical yield was examined using instant thin layer chromatography (ITLC) methods. Rats that 

had been given an infection with Escherichia coli (E.coli) were used to study the biodistribution and infected 

specificity of the 99mTc radiotracer. Following injection of 99mTc-moxifloxacin-chitosan nanoparticles, renal 

uptake was 4.46± 0.66% at 30 minutes and 1.77 ± 0.07 at 6 hours, while liver uptake was 2.66 ± 0.16% at 30 

minutes and 0.62 ± 0.06 at 6 hours. On the basis of the observed findings, it can be inferred that the newly 

created 99mTc-moxifloxacin chitosan nanoparticles could be employed as an effective diagnostic agent for 

deep-seated bacterial infections. 
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ABSTRACT  

This work investigated the impact of rural infrastructure on production efficiency of food crop rural farmers 

in Ogun State, Nigeria. A total of 320 farming households from 40 communities under Abeokuta and Ilaro of 

Ogun State Agricultural Development Programme (OGADEP) were randomly selected. Descriptive 

statistics, budgeting, Infrastructure Index Estimation (IIE) and Stochastic Production Frontier (SPF) were 

used to analyzed the collected data. Results revealed that rural dwellers major economic and livelihood 

activities were farming (51.9%), trading (26.3%) and food processing (19.4%). The Budgeting analysis 

showed that food crop production was more profitable in developed areas than the less developed areas with 

Net Farm Income (NFI) of $328.900 (₦119,402.90/hectare) and $179.496 (₦65,163.68/hectare) respectively. 

SPF showed that total land cultivated (p<0.05), family labor (p<0.01), hired labors (p<0.05) as well as cost 

of planting inputs (p<0.01) significantly influenced food crop output. It was concluded that farm size, labour 

and cost of planting materials were the major factors affecting food crop output irrespective of the presence 

of infrastructural facilities or not in the study area. The research recommended that all inclusive rural 

infrastructural development policies should be formulated towards efficient food crop production in Nigeria. 

Keywords: Agricultural sustainability; Budgeting analysis; Infrastructure index estimation; Stochastic 

production frontier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  698
 

INTRODUCTION 

The roles of the agricultural in Nigeria economy sector cannot be over emphasis including provision of food 

for the population and employment opportunity. The sector has been the largest employer of labour with 

more than 75% of the nation‘s population involved in one form of agriculture-related activities or another. 

Oluwatayoet al. (2008) reported that land to the farmer is like home and work place and shares it with the 

entire biotic complex. As important as land is to farmers' livelihood, Arimi (2014) observed that subsistence 

farmers witnessed many constraints on food crop production. These constraints are classified under three 

headings; economics, social and ecological constraints. The economic obstacles include inadequate capital 

and financial incentives, poor efficient way of transforming input to output in agriculture; social constraints 

include land tenure, inavailability of infrastructures and low educational level of farmers. Moreover, these 

two processes are clearly related. Many poor African pastoralists and farming households respond to 

declining land productivity by abandoning existing degraded pasture and cropland, and moving to new land 

for grazing and crop cultivation. Due to the fact that the pattern of land use will often result into depletion of 

soil nutrients, appropriate management practices have to be adopted there by over-emphasising on their 

efficiency in production. Oluwatayo et al. (2008) noted the need for appropriate motivation strategies, proper 

and efficient way of transforming input to output in agricultural sectors should be encourage so as to meet 

the ever increasing population of the nation and ever degrading soil fertility. This was traced to the fact that 

clay in most tropical soil, referred to as low activity clay (LAC) does not expand and contract readily with 

moisture changes and the soil becomes susceptible to soil compaction. Also, LAC soils have a low Cation 

Exchange Capacity (CEC). This is due to high temperature; which makes organic matters in tropical soil to 

be susceptible to rapid mineralization.  

 

Problem statement 

The study was informed by the declining food crop production in Nigeria as a result of poor production 

efficiency of farmers. Food crop production in Nigeria no longer keeps with population growth. Thus 

creating a wide gap between the demand and supply of food (Abdulrahman, 2013). The growth of Nigeria 

economy with reference to agriculture has been import driven rather than production driven. Consequently, 

there is a growing advocacy for improving Nigeria agricultural production so as to achieve sustainable food 

security. According to Abdulrahman (2013), a lot of effort has been directed at finding appropriate 

institutions for organizing millions of small scale farmers towards achieving food security (through increased 

food crops production) and agricultural productivity. Food production could be affected by the farmer‘s age, 

access to credit, gender, farm size, educational level, land management and practices. It is on record that 

50% of world‘s population is dependent on subsistence agriculture. The effect of this is high, underfeeding 

and malnutrition throughout the nation. 

Moreover, Nigeria is witnessing an upward trend in price of foodstuff, which should not be attributed to 

inflationary tendencies alone. The price increase is mainly due to decrease in production coupled with 

general poor technical efficiency of farmers. For example, cassava products was reported to be declining by 

less than 10% for reasons connected with losses from livestock and inefficient mode of crop propagation 

(Amaza and Olayemi, 2010). Hence, there is every need to increase food crop production due to increase in 

human population so as not to cause hunger and starvation among the teeming population through providing 

solution on how to improve the technical efficiency of food crop production in Nigeria.  

The study was conceived to determine the production efficiency of maize farmers in Ogun State, Nigeria. 

Hence, the specific objectives are to describe the socioeconomic characteristic of maize farmers, examine the 

type of land management practices adopted by the farmers and determine the factors affecting the production 

efficiency of maize farmers in the study area. 
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METHODOLOGY 

The Study area  

The study was carried out in Ogun State, South Western Nigeria. It is an inland state in south-western 

Nigeria, with its capital at Abeokuta. 16409.26 km2. It has an estimated population of 3,751,140 (Nigeria 

Population Census 2006). The state was carved out of the old western region in by the Military Government 

of the Federation in 1976 and its name is derived from the Ogun River and it is characterized commercially 

by a dual economic focus, the bourgeoning industrial sector and a dominant agricultural sector. 

 

Sampling Techniques 

Multistage samplingtechnique was used to select 480 food maize farmers from 18 communities in two 

agricultural zones of Ogun State (Abeokuta and Ilaro). 

First stage involved the selection of two Zones which are Abeokuta and Ilaro randomly. Second stage 

involved simple random selection of three (3) and two (3) blocks from each of the two ADP zones 

respectively making 6 blocks. Stage three involved random selection of four (4) cells from each of the 6 

blocks making 24 cells. While the last stage involved random selection of twenty (20) maize farmers from 

each of the 24 cells making 480 respondents. Data were analysed using frequency count, percentage, mean 

and Stochastic Production Function (SPF) 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Socioeconomic characteristics of respondents 

The socioeconomic distributions of the respondents were presented in Table 1. This reveals that majority 

(94.17 percent) of maize farmers were below 60 years with the mean age of 43 years. This implies that most 

of the respondents are in their economically active age and are expected to be energetic and productive. The 

result was in conformity with Adebayo (2014) who pointed out that individuals were more active under the 

age of 50 years. Also, many (72.5 percent) of the maize farmers were married with mean household size of 4 

persons. Also, based on religion distribution of the respondents, majority (60.0 percent) were Christians. The 

educational status revealed that many (50.8 percent) had secondary school education as against 10.8 percent 

without formal education. The mean farming experience and farm size were estimated at 9.6 years and 4.2 

hectares respectively. This is contrary to Dipeolu et al. (2009) where majority of food crop farmers had no 

formal education while Arimi (2014) reported that majority of Nigeria's farmers are still subsistence in 

nature. Also, majority (72.5 percent) of maize farmers in the study area had contact with extension agents 

once a year. This finding aligned with Fabusoro et al. (2008) that shortage of extension personnel hindered 

the delivery of good agricultural extension services in Nigeria. 
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Table 1: Distribution of the respondents according to the socioeconomic characteristics in the study 

area 

Socioeconomics 

characteristics 

Frequency Percentage Mean 

Sex 

Male    432   90.20 

Female      48     9.80 

Age 

Less than 30   104   21.67 

31-40    96   20.00 

41-50    96   36.67   47 

51-60    76   15.83 

61 and above   28   5.83 

Marital status 

Married                314   65.50 

Single    104   21.67 

Divorced     54   11.25 

Widowed/widow    4   0.83 

Separated     4   0.83 

Religion 

Christianity   288   60.00 

Islam    176   36.67 

Traditional    16   3.33 

Level of education 

Non-formal   52   10.83 

Primary                80   16.67 

Secondary   244   50.83 

Tertiary                104   21.67 

Household size           

1-2    136   28.33 

3-6    56   11.68    

7-10    284   59.16                             7 

10 and above   4   0.83 

Farm size          

1-5 hectares     48   10.00    

6-10 hectares   380   79.17                            7 

Above 10 hectares  52   10.83 

Farming experience         

1-5 years   132   27.50 

6-10 years   188   39.17             9.6 

11years and above  160   33.33 

Contact with extension agent 

None    8   1.67 

Once     384   72.50 

More than once               124   25.3 

Total    480   100.0 

 

Land management practices by the respondents 

Land management practice adopted by maize farmers in Table 2 reveals that 47.28% of the respondents 

engaged in crop rotation, 10.2% of the respondents engaged in Bush fallowing, 55.00% of the respondents 
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engaged in Mixed cropping, 9.12% of the respondents engaged in Planting cover crop while 6.7% of the 

respondents engaged in Mulching. This implies that majority of the respondents were engaged in diverse 

land conservation practices in the study area. 

 

Table 2: Distribution of respondents according to land management practices adopted in the study 

area 

Land management methods Frequency Percentage 

Crop Rotation 212 47.28 

Bush Fallowing 44 10.2 

Mixed Cropping 252 55.00 

Planting Cover Crop 54 9.12 

Mulching 28   6.7 

Fertilizer Application 196 40.0 

Total 480 100.0 

 

Maximum Likelihood Estimates of the Stochastic Production Function of Maize farmers 

Table 3 presents the maximum likelihood estimates (MLE)  of the production function of maize farmers 

in Ogun State. The variance parameter for sigma-square for maize farmers was estimated at 0.724. The 

sigma-square attests to the goodness of fit and correctness of the distributional form of the model while the 

gamma value (0.724) which was significant at 5% revealed the systematic influences that were unexplained 

by the production function and the dominant sources of random error. It implies that about 72.4 percent of 

the variance in output of food crop production in Ogun State is due to the differences in their technical 

inefficiencies or technical efficiencies.  

The result showed that hired labour (p<0.01), cost of planting inputs (p<0.01) and farm size (p<0.01) in 

hectares had positive significant influence on maize production at 1 percent level of significance. However, 

the contribution of farmers‘ personal characteristics such as age, years of education, farming experience, 

household size and sex to farm inefficiency were also examined. However, age of the household head 

(p<0.1) and level of education of the respondents (p<0.01) that had negative influence on farmers‘ 

inefficiency model. It implies that age and level of education were predominant factors in food crop 

production in the study area.  
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Table 4: Stochastic Frontier Production Function Model result of Maize farmers‟ production 

Variables Coefficient Standard error t-value 

Constant 0.7231*** 0.3115 3.1460 

Farm size  0.4510*** 0.1521 2.96515 

Labour (Man days) 0.7211*** 0.2007 3.5929 

Fertilizer (Kg) 0.2981 0.3092 0.9641 

Agrochemicals (Kg) 1.0134 0.7022 1.4431 

Planting material/input (₦) 0.0607*** 0.0332 2.9234 

Inefficiency Model    

Constant 2.1311** 1.0763 1.9800 

Sex  0.5671 0.5231 1.0841 

Age  0.0133*** 0.0028 3.0292 

Education  -0.2091 0.3121 -0.6699 

Farm Experience  -0.7711 0.9899 -0.7789 

Household size  -0.2219 0.3441 -0.6448 

Educational level  -0.1222*** 0.0522 -4.7394 

Diagnostic Statistics    

Stigma-square ( 2) 0.617 0.345 0.467 

Gamma ( ) 0.724** 0.311 2.061 

Log Likelihood -94.21   

Chi Square 27.31***   

*** implies significant at 1 percent, ** implies significant at 5 percent 

 

 

 

 

 

 



 

  703
 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

The study concluded that majority of the respondents were still in their economic stage, married and 

expected to be productive. The result of SPF revealed that hired labour, cost of planting material and farm 

size in hectares exert a positive influence on farmers' production efficiency in the study area.  

The study recommends that researchers should be result oriented, specified their researches on how to 

improve food crop production in the study area especially in the area of improving the efficient ways of 

transforming input to output. Also, there should be generally awareness on how to improve the quality of 

farm management practices currently in practice. 
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Abstract 

Foreign Direct Investments are believed to be key source of productivity expansion because they have 

capacity for technology transfer. It is believe that FDI can increase access to foreign markets and in concert 

with local resources can increase competitiveness of products when there is cheap labor in the host country. 

This study describes the nature of Foreign Direct Investment (FDI), as well as evaluating the impact of 

political risks on (FDI) in the Sub-Sahara African region. The study employed System Generalized Method 

of Moments (GMM) Regression techniques in analyzing the data. The result revealed a significant negative 

relationship between corruption index (-0.45) and FDIs in the Sub-Saharan Africa. Also, the findings show a 

negative significant effect of government stability (-0.16) and democratic accountability (-0.11) on FDI in 

SSA. Similarly, the study revealed that ethnic tensions (-0.59) and internal conflicts (-0.15) have a negative 

significant effect on FDI in SSA. The study concludes that there is need for government in SSA to campaign 

against corruption and bad governance. The study recommends among others that the individual government 

in SSA should come up with FDI friendly policies capable of increasing their share of Foreign Direct 

Investment (FDI) flowing into Sub-Sahara African countries. 

Keywords: Foreign Direct Investment (FDI), Political Risk, GMM and Sub-Saharan Africa. 
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It is a notable practice that developing and emerging economies direct their efforts towards attracting foreign 

direct investment which is seen as an important vehicle of supplementing domestic savings and investment, 

(Borensztein., De-Gregorio, & Lee 1998; Eric, Muazu & Yakubu 2018). More so, Foreign Direct 

Investments are believed to be key source of productivity expansion because they have capacity for 

technology transfer can increase access to foreign markets and in concert with local resources can increase 

competitiveness of products when there is cheap labour in the host country. However, given the increasing 

global nature of investment portfolios, an understanding of country risk is very important.  

Specifically, the fall in capital inflow to SSA can be attributed to the issue of political, risk which has been a 

major concern for foreign investors (Amusa, Monkam & Viegi 2016). The emergence of political crises, 

such as militancy and vandalism, robbery, kidnapping heinous killings, political violence, communal strife, 

natural disasters and corruption have been major militating challenges. These risks had led to the resurgence 

of resource nationalism and unfavourable annulment or changes of the foreign investment terms and these 

continue to pose a great challenge to foreign investors in SSA markets (Barthel, Busse & Neumayer 2010).  

In fact, for instance, corruption in some Sub-Saharan African countries is getting worse, as Transparency 

International in 2019 reported that Sub-Saharan Africa had the lowest corruption perception index (CPI), 

with an average of 32 index, performance out of 100 points when being compared to other regions of the 

world (Transparency.org, 2020). A lacking institutional quality is a reflection of corruption in civil service, 

bureaucracy and high levels of extortions which normally spawn mistrust and unhealthy environment to do 

business both for domestic and foreign investors.  

Hence, this study intends to empirically investigate the impacts of political risks on foreign direct investment 

(FDIs) in the Sub-Sahara African region. Therefore, it is necessary to take into recognition the basics in 

analyzing the country risks underpinning Sub-Sahara African countries. 

 

 

LITERATURE REVIEW 

Conceptual Review 

Concept of Foreign Direct Investment 

From the perspective of International Monitory Fund (IMF), Foreign Direct Investment (FDI) is a type of 

investment which is undertaken for acquiring durable or lasting stakes in businesses functioning beyond the 

investor‘s home country (IMF 1993). Precisely, when 10% or more investment is received from an overseas 

investor intending to manage the firm, it is known as FDI (World Bank 1992).  

Political Risk 

Political risk is recognized as the possibility that the policy decision and the political and social events in a 

country could affect the business climate so that it induces a loss of the potential investor's profits (Alon & 

Herbert 2009). Political risk covers cultural and ethnic risk, socio-economic risk or changes in political 

institutions. According to (Busse and Hefeker (2005) and Howell (2011 & 2013), information on political 

risk and institutions are taken from the International Country Risk Guide (ICRG), provided by the Political 

Risk Services (PRS) Group. Since 1984, PRS Group (2005) has provided information on 12 risk indicators 

that address not only political risk, but also various components of political institutions. They are defined as 

follows: 

 Government Stability: This is an assessment both of the government‘s ability to carry out its 

declared programmes and measures the government‘s ability to carry out its policies and to stay in office.  

 Socio-economic Conditions: This is an assessment of the socio-economic pressures at work in 

society that could constrain government action or fuel social dissatisfaction and thus destabilise the political 

regime.  
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 Investment Profile : This is an assessment of factors affecting the risk to investment that are not 

covered by other political, economic and financial risk components and assesses the investment profile,  

 Internal Conflict: This is an assessment of political violence in the country and its actual or 

potential impact on governance.  

 External Conflict: The external conflict measure is an assessment both of the risk to the incumbent 

government from foreign action, ranging from non-violent external pressure (diplomatic pressures, 

withholding of aid, trade restrictions, territorial disputes, sanctions, etc.) to violent external pressure (cross-

border conflicts to all-out war).  

 Corruption: This is an assessment of corruption within the political system. Such corruption is a 

threat to foreign investment for several reasons: it distorts the economic and financial environment; it 

reduces the efficiency of government and business by enabling people to assume positions of power through 

patronage rather than ability. 

 Military in Politics: The military is not elected by anyone, therefore, its involvement in politics, 

even at a peripheral level, is a diminution of democratic accountability.  

 Religious Tensions: Religious tensions may stem from the domination of society and/or governance 

by a single religious group that seeks to replace civil law by religious law and to exclude other religions from 

the political and/or social process.  

 Law and Order: ―Law and Order‖ form a single component, but its two elements are assessed 

separately, with each element being scored from zero to three points. To assess the ―Law‖ element, the 

strength and impartiality of the legal system are considered, while the ―Order‖ element is an assessment of 

popular observance of the law. Thus, quantifies law and order, i.e., the strength and impartiality of the legal 

system. 

 Ethnic Tensions: This component is an assessment of the degree of tension within a country 

attributable to racial, nationality, or language divisions. In other words, an ethnic tension/conflict is a conflict 

between two or more contending ethnic groups.  

 Democratic Accountability: This is a measure of how responsive government is to its people, on 

the basis that the less responsive it is, the more likely it is that the government will fall, peacefully in a 

democratic society, but possibly violently in a non-democratic one.  

 Bureaucracy Quality: The institutional strength and quality of the bureaucracy is another shock 

absorber that tends to minimise revisions of policy when governments change which might act as a shock 

absorber tending to reduce policy revisions if governments change.  

Therefore, each indicator is assessed on a scale from 0 to 12, with higher values indicating less political risk 

and better institutions. In general, these indicators are widely recognised (and used) as high quality measures 

of political risk and institutions. Obviously, all 12 indicators are related to each other by varying degrees, as 

they all assess political risk and institutions but from a different point of view. For instance, democratic 

accountability of the government and the influence of the military in politics are closely related, as the 

military is (usually) not elected by the citizens and on average less accountable to the citizens. 

 

Theoretical Framework. 

Institutional Fitness Theory underpinned the objective of this study which explains the political factors that 

affects foreign direct investment in SSA. The objective is knitted around the fourth pillar of the theory. The 

fourth pillar of the theory put forth by Wilhelms amd Witter explained the role of government specifically its 

political strength in attracting foreign investors. The theory is of the view that if policies are hostile and 

unfavourable towards investors, multinational companies‘ will shy away from such countries as the political 

instability increases the risk burden on their investments. (Wilhelms & Witter 1998). 
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The theory explains that political risks might arise in different circumstances, such as political instability, 

poor law or order, etc. The higher the political risk, the higher the probability of decreasing the investment in 

the host economy. Political risk is the risk that the returns to investment may suffer as a result of low 

institutional quality and political instability (Helpman et al., 2004). The theory postulates that in an 

extremely poor institutional environment, and hence under very high political risk, multinationals may 

suspect that the host country‘s government might appropriate some of the returns from FDIs or even 

implement enforced nationalisation. This is because inefficient institutions and high political risk can also 

adversely affect operating costs as excessive ―red tape‖ or lengthy delays in obtaining permits can greatly 

increase the production costs of foreign firms. Also, common forms of corruption such as demands for 

special payments and bribes connected with import and export licenses, exchange controls, tax assessments, 

or police protection can make it difficult to conduct foreign business efficiently. 

 

Empirical Studies 

This research examined the studies conducted in both developed and developing countries and specifically 

SSA countries. To start with, the study of Tallman (1988) using multiple regression techniques with time-

series and cross-sectional research design was examined. The study was on home country political risk and 

foreign direct investment in the United States investigating the proposition that home country political risk 

factors influence outward foreign direct investment. The study used home country domestic and international 

economic and political risk as variables. The results indicated that investment activity from the ICS in the 

U.S. is dependent on home country economic and political conditions. 

Furthermore, Iloie (2015) studied the connections between FDIs, corruption index and country risk 

assessments in Central and Eastern Europe analysing the relationship between FDIs volume, corruption 

perception index and country risk assessments for Central and Eastern Europe through the use of OLS 

analytical tools. The study applied a time series research design using corruption, country risk assessments, 

and economic development as variables of interest. The study was unable to identify any discernable pattern 

that links the three concepts together. 

Nevertheless, Krifa-Schneider and Matei (2010) studied the linkages among business climate, political risk 

and FDIs inflows in developing countries. The study used llano-bond GMM estimator via dynamic panel 

research design while utilizing gravity model, institutions, and developing countries as variables. The result 

indicated that reduced levels of political risk are associated with an increase in FDIs inflows. Secondly, the 

business operating conditions appear as an important determinant of FDIs flows, the results further indicated 

that favorable business conditions contributed to an increase of the FDIs.  

However, Jimenez (2011) analyzed foreign direct investment flows from southern European countries to one 

of two nearby developing regions using Political discretion, corruption, and economic freedom as variables. 

The result showed that increases in the investment flows under study were not negatively affected by 

increase in the political risk level in the host country. Instead, they are due to the particular characteristics of 

the investor MNEs, which are to a certain extent (although not exclusively) based on competitive advantages 

obtained through their political capabilities. The limitation of this study was the inability to include other 

European FDIs investor countries in the Mediterranean basin as well as recipient countries in north Africa 

due to lack of reliable data. 

Also, a cross country study by Mustaque and Ibne (2013) examined the impact of political risk on foreign 

direct investment. Pooled OLS, one-way and two-way fixed effects model and one-way and two-way 

random effects model was used. The study adopted an exploratory panel research design using political risk, 

economic risk and financial risk as variables. The study found that most of the Political risk indicators have a 

negative relationship with FDIs for the world as a whole and the High-income countries but the relationship 

was the strongest for the upper middle-income countries. The limitation of the study is the unique country-

specific factors, which can prevent the generality of the findings to other developed nations. 

More so, Kruja and Dragusha (2014) studied the impact of political risk on foreign direct investment 

including the political risk and some of its components that are found to be significant in empirical studies in 
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the evaluation of FDIs. Factor analysis was applied in the panel research design. Political violence risk, 

expropriation risk, and transfer risk were the study variables. The result showed that political risk definition 

must become one of the essential tasks of international investors. 

Whereas, Vadlamannat (2017) examined the impact of political risk on FDIs with an aggregate firm-level 

analysis. The study applied a multilevel mixed-effects linear instrumental variable approach via panel 

research design data. The study used operations of firm and environs as variables. The study found that lower 

political risk is associated with (a) an increase in US firms with equity stake of 51% and above, (b) a higher 

proportion of fixed assets and (c) an increase in the return on investments, after controlling for a host of 

relevant factors. Further analysis revealed the relationship is also strong with respect to investments in total 

assets and sales. This is in contrary to Jimenez, (2011), who found an increase from those countries sampled. 

Additionally, in examining the impact of national security on foreign direct investment in Nigeria, Oriakhi 

and Osemwengie (2012), adopted the use of least squares technique with the means of time series research 

design. They reported four variables to be significant. Therefore, the study recommended that strong policy 

stance must be taken to address the state of insecurity in Nigeria (and other developing countries) so as to 

attract more foreign direct investment essential for economic growth and development. Similarly, 

Ogunmuyiwa (2012) evaluated the influence of corruption on foreign direct investment (FDIs). The study 

adopted ADF unit root test, the Engel and granger co-integration method and the dynamic error correction 

mechanism through use of time series research design. The variables of interest are FDIs, private capital, 

physical capital, human capital, and corruption perception index. It was revealed that corruption is negatively 

related to FDIs in Nigeria but the result was not significant. 

Furthermore, Gyakari, Esew and Yaroson (2014) studied the institutional quality and foreign direct 

investment (FDIs) in Nigeria through a prognosis. They used vector error correction model (VECM) in their 

analysis. They adopted variables such as GDP, institutional quality, human capital development, 

macroeconomic stability, infrastructure, financial development and trade openness in their model 

specification. The findings revealed that the strengthening of political and economic institutions in Nigeria is 

needed to attract any meaningful foreign investments. 

More so, Akinde and Yusuf (2014) studied the implication of ineffective national security administration on 

Foreign Direct Investment (FDIs) in Nigeria. They used of error correction model with time series research 

design using insecurity, inflow of FDIs as variables.  The findings revealed that the proxies of insecurities 

represented by armed robbery and murder have inverse relationship and significant shock on the inflow of 

foreign direct investment. The limitation of the study is the failure of the researchers to use appropriate data 

and analytical method in the study. 

Likewise, Osabutey and Okoro (2015) used the 12 political risk components published by the Political Risk 

Services Group (PRS) as the International Country Risk Guide (ICRG) to examine the impact of political 

risk on FDIs flows in an SSA context, using the Nigerian telecommunications sector as a case study. The 

study revealed that political risk has a significant impact on FDIs inflows into developing countries in SSA, 

such as Nigeria. According to the study, each of the 12 components has a different impact on FDIs. 

Corruption, law and order, democratic accountability, and investment profile were found to have significant 

impacts on FDIs influx into the Nigerian telecoms sector among the 12 components studied. FDIs inflows 

were affected by about two-thirds of the time by corruption. 

Similarly, to investigate the linkages between political risk and foreign direct investment inflows using Wu 

Hausman test, two-stage least square estimator (2sls), Rafat and Farahani (2017) explored time series data 

using political risks indices, FDIs as variables used. The study revealed that external conflict, ethnic tensions, 

socio-economic condition, investment profile, military, and religious tensions are the highly significant 

determinants of foreign investment inflows in Iran. 

In furtherance to examining the analysis of government policies, institutions, and inward foreign direct 

investment evidence from sub-Saharan Africa context, Emudainohwo, Boateng, Brahma and Ngwu (2018) 

used both quantitative and qualitative approaches. The finding showed that political instability, democratic 
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accountability and investment risk have significant impact on inward FDIs in Nigeria and also that liberal 

government investment policies have positive influence on FDIs inflows. 

Finally, Katoka (2021) examined if Natural Disasters Reduce Foreign Direct Investment in Sub-Saharan 

Africa. The study uses drought, flood, storms, and epidemics as variables of interest. He employed 

inferential statistics. It was observed that the frequency of natural disasters reported in SSA has markedly 

increased since the 1970‘s, SSA experienced 2039 disasters associated with drought, flood, storms, and 

epidemics. The result revealed that the changes in the frequency of natural disasters have a little causal effect 

on the FDIs inflows in SSA. The limitation of the study is the failure of the researchers to use appropriate 

analytical method in the study. 

 

Summary and Gaps Identified in the Empirical Literature 

From the long list of existing literatures reviewed, it can be ascertained that empirical findings have not 

offered a conclusive relationship between FDIs and political risks in the Sub-Saharan African region. 

Therefore this study intends to fill this gap by examining the impact of political risks components on FDIs in 

Sub-Saharan Africa countries. Hence, the model of Erb, Harvey, and Viskanta (1996) incorporating 12 

institutional quality measurement indicators as contained in the International Country Risk Guide (ICRG) 

will be of interest. The novelty of this study is the introduction of political risks indicators as described by 

International Country Risk Guide (ICRG). To the best of the researcher‘s knowledge, limited studies have 

empirically examined these factors on a cross-country basis in Sub-Saharan Africa.  

 

METHODOLOGY 

The research design adopted for this study is the ex-poste research design. Hence, this study adopted a time-

variant data covering the period 2000 to 2019 from which a panel was compiled on 15 SSA countries. The 

period from 2000 to 2019 were chosen because the period was characterized by intense political conflicts, 

corruption, insecurity, exchange rate volatility as well as inflationary uncertainty that paralyzed every sphere 

of the SA economy. Also it will be chosen based on the availability of data and because the period is long 

enough to provide the desired result for the study.  The countries forming the sample are listed in Appendix. 

The FDI Data for the study were obtained from World Development Indicator (WDI) while Country Risks 

Data were sourced from the International Country Risk Guide (ICRG) published by the Political Risk 

Service (PRS) Group (PRS Group, 2014). 

 

Model Specification  

The Institutional FDIs Fitness theory which underpinned this study explained the political factors that 

affected foreign direct investment in SSA. The higher the political risk, the higher the probability of 

decreasing the investment in the host economy. Therefore, this study adapted and modified the 12 

institutional quality measurement indicators to capture political risk factors as contained in the International 

Country Risk Guide (ICRG) model. Hence, in line with the original model, as specified by Topal and Gul 

(2016) and Fofack, (2005), three additional dummy control variables Global Financial Crisis. This is 

however, specified as shown below. 

                                                                                  

                                                                                   

    …………………………………...………………1 

Where:  

FDIs/GDPit: is the Foreign Direct Investment as a percentage of GDP country ―i‖ at time ―t‖ (dependent 

variable). 
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FDIs/GDPi,t-1: is the Foreign Direct Investment as a percentage of GDP country ―i‖ at time ―t-1‖ (lag of the 

dependent variable). 

GSit: Government Stability index of country ―i‖ at time ―t‖. 

   SCit: Socioeconomic Condition index of country ―i‖ at time ―t‖. 

IPit : Investment Profileindex of country ―i‖ at time ―t‖. 

IC:it : Internal Conflictindex of country ―i‖ at time ―t‖. 

   ECit: External Conflict index of country ―i‖ at time ―t‖. 

COR it : Corruptionindex of country ―i‖ at time ―t‖. 

MP it : Military in Politicsindex of country ―i‖ at time ―t‖. 

RP it : Religion in Politicsindex of country ―i‖ at time ―t‖. 

LAO it : Law and Order index of country ―i‖ at time ―t‖. 

ET it: Ethnic Tensionindex of country ―i‖ at time ―t‖. 

DA it : Democratic Accountability index of country ―i‖ at time ―t‖. 

BQ it : Bureaucracy Quality index of country ―i‖ at time ―t‖. 

LO it: Legal Origin (Dummy Variable) of country ―i‖ at time ―t‖. 

RA it : Regional Area (Dummy Variable) of country ―i‖ at time ―t‖. 

GFCit : Global Financial Crisis (Dummy Variable) of country ―i‖ at time ―t‖. 

 

A priori-Expectation 

A negative relationship is expected between Political Risks and Foreign Direct Investment in Sub-Saharan 

Africa. 

 

DATA PRESENTATION, ANALYSIS AND DISCUSSION OF FINDINGS 

Descriptive Statistics 

The study adopted a descriptive statistics to describe each of the variables employed in the study. From 

Table 1, the maximum value of government stability index is 11%, while the minimum value is 4.42%. The 

average value of government stability index of Sub-Sahara countries is 8.31% while the standard deviation 

of the variable is 1.54%. This implies that the average value of government stability index is an extensive 

gap in the values of government stability index of Sub-Saharan countries. Hence, it varies significantly 

among the countries. 
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   Table 1: Descriptive Statistics of Variables Adopted in the Study (Aggregate Estimation) 

VAR AVE SD MIN MAX 

GS 8.306986 1.539957 4.416667 11 

SC 3.504014 1.354724 1 6 

IP 7.676333 1.631604 1 11.5 

IC 8.690292 1.439273 4.583333 12 

EC 10.03878 1.21296 5.958333 12 

COR 2.185194 .8054049 .5 4 

MP 3.080792 1.749605 0 6 

RP 4.355583 1.195902 .5 6 

LAO 2.945333 1.165326 1 6 

ET 3.366847 1.291296 0 5 

DA 3.448125 1.138371 1 5.5 

BQ 1.465048 .6453802 0 2.5 

  Source: Authors‟ Computation (2022) 

 

The study further described socio-economic condition index, which has a maximum value of 6% while the 

minimum value is 1%. The average socio-economic condition index is 3.50% while the standard deviation is 

1.35%. This implies that there is a relatively close gap in the values of socio-economic condition index, 

which implies that they do not vary significantly among countries. Another political risk factor that was 

described is investment profile index, which has a maximum value of 11.5% while the minimum value is 

1%. The average investment profile index is 7.68% while the standard deviation is 1.63%. This implies that 

investment profile index of Sub-Saharan countries deviates significantly from each other. The study 

proceeded to describe internal conflict index, which has a maximum value of 12% while the minimum value 

is 4.58%. The average internal conflict index of the Sub-Saharan countries is 8.69% while the standard 

deviation is 1.44%, which is an indication that internal conflict vary widely across the countries. The 

maximum value of external conflict index is 12, while the minimum value id 5.95%. The average value of 

external conflict index is 10.04%, with a standard deviation of 1.21% indicating that the external conflict 

across Sub-Saharan countries deviates significantly from each other. The maximum value of corruption 

index is 4% with a minimum value of 0.5%. The average value of corruption index is 2.19% while the 

standard deviation is 0.81%, which implies that there is a relatively close gap in corruption among the Sub-

Saharan countries. The maximum value of military in politics index is 6% with a minimum value of 0. The 

average military in politics index is 3.08%, while the standard deviation is 1.749605 which indicates that 

military in politics for the Sub-Saharan countries is closely related. The maximum value of religion in 

politics is 6% while the minimum value of religion in politics is 0.5%. The average value of religion in 

politics is 4.35% with a standard deviation of 1.19% indicating that religion in politics for the Sub-Saharan 

countries differs largely. The maximum value of law and order index is 6 while the minimum value of law 

and order is 1. The average value of law and order is 2.945333 with a standard deviation of 1.165326, which 
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indicates that the value of law and order are closely related for the Sub-Saharan countries. The maximum 

value of ethnic tension index is 5%, while the minimum value is 0. The average value of ethnic tension index 

is 3.37% with a standard deviation of 1.29% indicating that the values of ethnic tension for the Sub-Saharan 

country are closely related. The maximum value of democratic accountability index is 5.5% while the 

minimum value is 1%. The average value of democratic accountability index is 3.45% with a standard 

deviation of 1.138%, which shows that democratic accountability is not widely spread for the Sub-Sahara 

countries. The maximum value of bureaucracy quality index is 2.5%, while the minimum value is 0. The 

average value of bureaucracy quality index is 1.465048%, while the standard deviation is 0.64%, which 

means bureaucracy quality for the Sub-Saharan countries does not differ largely from each other. 

 

Unit Root Test 

The result of the unit root test is presented in Table 2 using the Fisher-type unit root test based on augmented 

Dickey-Fuller tests. It reports four test statistics namely inverse chi-squared P, inverse normal z, inverse logit 

L* and modified inverse chi-squared Pm. 

 

Table 2: Fisher-type Unit Root Test 

VARIABLES P Z L* Pm Order of 

Integration 

FDIs/GDP 84.1976 -4.9096 -5.4070 6.9969 I(0) 

GS 35.1539 1.0850 0.9716 0.6654* I(0) 

SC 43.8214 -1.3563 -1.3482 1.7843** I(1) 

IP 151.4799 -4.9884 -9.4948 15.6830* I(0) 

IC 103.1767 -.3628 -6.4530 9.4471* I(0) 

EC 138.1765 -5.5230 -8.8015 13.9655* I(0) 

COR 16.4380 2.0436 2.0876 -1758** I(1) 

MP  56.4855 -2.4336 -2.7633 334193* I(0) 

RP 44.9509 -1.4338 -2.0774 1.9301** I(0) 

LAO 74.0190 -4.7670 -5.6043 5.6828** I(0) 

ET 55.7276 -3.1926 -3.7029 3.3214* I(0) 

DA 100.7889 -3.7165 -5.6772 9.1388* I(0) 

BQ 76.9142 -5.1999 -12.2871 7.0605* I(1) 

Source: Authors’ Computation (2022) using STATA 13 

Notes: (*) and (**) indicate stationarity at significance levels 1% and 5% respectively. 
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Table 2 showed that all the variables employed in the study were either stationary at level or at first 

difference. The results of the Fisher-type unit root test indicated that the variables are mix of I(0) and I(1) 

which is a valid condition for the dynamic panel data approach. Hence, none of the variables is I(2). Thus, 

dynamic panel data estimation can be applied having established that the variables are a mix of I(0) and I(1). 

Nevertheless, it must be noted that the dynamic approach is valid irrespective of whether the variables are I 

(0) or I (1), and irrespective of whether the regressors are exogenous or endogenous (Pesaran & Smith, 1995; 

Pesaran & Shin, 1999; Pesaran, 1997). 

 

Political Risk and Foreign Direct Investments of SSA 

The model on Table 3 examined the impact of political risks factors on foreign direct investment as a 

percentage of GDP (FDIs/GDP) of Sub-Saharan African countries. The dynamic nature of the model 

revealed a significant coefficient of (0.288%). which implies that a percentage increase in the value of 

foreign direct investment in previous year will result in (0.288%) increase in foreign direct investment as a 

percentage of GDP in the present period. Accordingly, the model revealed that political risk factors of 

government stability index, corruption index, ethnic tension index, and democratic accountability index have 

negative significant coefficient of (-0.16%, -0.493%, -0.597%, and -0.109%) respectively. This implies that a 

percentage increase in government stability index, corruption index, ethnic tension index, and democratic 

accountability index will result into (0.1601017%, -0.493%, -0.597%, and -0.109%) decrease in foreign 

direct investment as a percentage of GDP of Sub-Saharan African countries respectively.  

However, the model showed that other political risk factors such as socio-economic condition index, internal 

conflict index, external conflict index, and military in politics index, religion in politics index, law and order 

index, and bureaucracy quality index do not have significant coefficient at 5% level of significance. 

 

Table 3:  System Generalized Method of Moments Regression Result for Political Risk Factors Effect 

on Foreign Direct Investments of SSA  

Model 1 (CRF) 

Variable Coefficient Std. Error Z-Statistic Prob.     

Lag FDIs/GDP 0.2888689 0.073317 3.94 0.000 

GS -0.1601017 0.0608752 -2.63 0.009 

SC -0.0983148 0.0656393 -1.5 0.135 

IP 0.1090899 0.0637953 1.71 0.502 

IC 0.1517381 0.0624437 2.43 0.053 

EC 0.0931723 0.117722 0.79 0.429 

COR -0.4935278 0.1087355 -4.54 0.000 

MP -0.0894471 0.0900345 -0.99 0.321 

RP 0.1368729 0.1464621 0.93 0.351 

LAO -0.0257692 0.0615344 -0.42 0.676 
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ET -0.5979036 0.0849295 -7.04 0.000 

DA -0.1091268 0.0519648 -2.10 0.041 

BQ 0.0487829 0.0975328 0.50 0.617 

LO -0.3826377 0.2171026 -1.76 0.079 

RA 0.1701667 0.1141182 1.49 0.137 

GFC 0.3790912 0.0676413 5.60 0.000 

CONS 6.066402 0.3983699 15.23 0.000 

Diagnostics Coefficient Prob.   

Wald Chi2 17164.17 0.000 

Hansen Test  0.000 1.000 

AR test (1) -1.90 0.057 

AR test (2) -1.23 0.219 

Source: Authors‟ Computation, (2022)  

 

Also, from Table 3 the control variable of GFC shows a positive significant coefficient of (0.014%) which 

implies that a percentage increase in global financial crisis will result into (0.014%) increase in foreign direct 

investment as a percentage of GDP of Sub-Saharan African countries.  

The model diagnostics results showed that the Wald Chi2 of the model (17164.17) is significant at 1% 

significance level. It was therefore concluded that the variables in the model are jointly significant. In the 

model, the Hansen test of over-identifying restrictions shows coefficient Chi-squared value of 0.000 with a 

probability value of (1.0000%). The result showed that there is no enough evidence to reject the null 

hypothesis as the p-value is greater than the conventional significance levels (0.01%, 0.05%, and 0.1%). This 

implies that the null hypothesis is accepted which suggests that the model and the sets of instruments used 

are valid. Also, the AR (1) test shows negative statistics of (-1.32). This value has a probability value of 

(0.187) which is greater than 1%, 5%, and 10% significance level. This implies that there is absence of 

negative first-order autocorrelation in residuals of AR (1) by default. Accordingly, AR (2) showed the 

absence of second-order autocorrelation as the p-value (0.482) is greater than 1% significance level which 

implies the absence of second-order serial correlation in the residuals (Roodman 2009). 

 

Discussion of Findings 

The descriptive statistics provided an answer to the first objective in this study. It explained the nature of 

Foreign Direct Investment (FDIs) in Sub-Saharan Africa. Generally, before the year 2000, it has been 

acknowledged that SSA has been consistently unable to attract much FDIs compared to other regions of the 

world (Egwaikhide et al., 2005). However, from the descriptive statistics of this study, the trend of FDIs to 

SSA seems to have experienced a turning point since the 2000s. The study moreover showed that the inflows 

increased immensely to an average of $20.2 billion during the years under study. This moreover corroborated 

the findings of Bartels, Alladina and Lederer, (2009) who revealed that FDIs inflows to SSA increased 

during the past two decades compared to the period 1970s, and 1980 to an average of $4.7 billion in the 

1990s per year, respectively. 
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Although there were increases in the inflow of FDIs to SSA, however, a major notable feature of these FDIs 

inflows is the large inequality across countries. Specifically, South Africa and Nigeria attracted the greatest 

percentage of FDIs inflows to the region during the period under review, with these countries attracting 

respectively a total of 4.25 and 4.27 billion US dollars of FDIs in 2019. These values contrast sharply with 

Gambia with a total inflows of 39 million US dollars in 2019. Specifically, these two countries received an 

average of 31.2% of the total FDIs inflows to SSA during the same period. This seems to corroborate the 

view by some economists that resource-seeking is the major driver of FDIs in SSA (UNCTAD, 2008). 

The research objective was set to examine the effect of political factors on Foreign Direct Investment (FDIs) 

in Sub-Saharan Africa. The objective applied system GMM dynamic panel estimator. Accordingly, 12 

Institutional factors were used in the study. However, only five of these factors namely corruption index, 

democratic accountability index, government stability index, ethnic tension index and internal conflicts index 

were reported to have a significant effect on FDIs in Sub-Saharan Africa. Hence, the five significant 

variables are discussed as follows: 

The control of corruption index revealed a 1% significant level coefficient of (-0.45) as a determinant of 

FDIs in Sub-Saharan Africa. The magnitude of the index coefficient indicated the existence of a negative 

relationship between corruption index and FDIs in the Sub-Saharan Africa which is in line with the set a 

priori expectation in the model. This implies that low control of corruption plays a very essential role in the 

growth of FDIs in SSA. This means that SSA countries, such as Nigeria, need to appreciate the importance 

of tackling the canker of corruption to improve FDIs inflow which is intrinsically linked to economic growth. 

This finding corroborated the studies of Mcgowan and Moeller (2009); Turedi (2018) and Al-Sadig (2019).  

The study also showed that government stability and democratic accountability index revealed a negative 

significant coefficient of (-0.16) and (-0.11) significant at 1% and 5 % level respectively as determinants of 

FDIs in Sub-Saharan Africa. This result implies that government stability and democratic accountability of 

the government in SSA affects the inflows of FDIs to the region. This confirms the position of Brahma and 

Ngwu (2018) that foreign investors are highly sensitive to changes in political stability and the framework in 

which governments operates in SSA. Essentially, this implied that democratic rights, like civil liberties and 

political rights of the people are of great concern to existing multinationals and those planning to operate in 

SSA. This result is in line with the findings by Busse and Hefeker (2005); Kluge (2017); and Mouselli 2018) 

who all showed that basic democratic rights are positively associated with FDIs inflows, even if the 

specifications of their models differ. Hence, we can argue that improvements in government stability and 

democratic rights can lead to an improved protection of property rights, which in turn increases the inflow of 

FDIs. However, this outcome contradicts the findings of Li and Resnick (2003), who obtained a contrary 

outcome. 

The study further indicated that ethnic tensions and internal conflicts index revealed a negative significant 

coefficient of (-0.59) and (-0.15) significant at 1% and 5 % level respectively as determinants of FDIs in 

Sub-Saharan Africa. Ethnic tensions and internal conflicts are among the variables relating to security. The 

ethnic tensions and internal conflict index are both significant at the 1% level of significance respectively. 

Internal conflicts and ethnic tensions can result into insecurity such as civil war, terrorism, political violence 

and civil disorder. This outcome basically corroborated the findings of Nurudeen, Mogd and Mukhriz 

(2014); and Kibria, Oladi and Akhundanov (2020). This outcome applies in particular to sub-Saharan Africa, 

where ethnic fragmentation is much larger in comparison to other regions (Katoka, 2021). Hence, there is no 

gainsaying the fact that underdevelopment in countries like Nigeria and Kenya like other SSA countries is 

being compounded by ethno-religion and communal conflicts, disagreement on the shaping and sharing of 

power and resources among political elites and ethnic divides resulting to great struggles and conflicts 

(Kibria, Oladi and Akhundanov 2020).  

With regards to the control variables, the study found that global financial crisis (dummy variable) has a 

significant positive coefficient in the model specification, suggesting that the period of global financial crisis 

largely influence the inflow of FDIs in SSA. The result revealed that the global financial crisis of 2007-2009 

has a minimal effect on SSA during the period as the coefficient value revealed (0.38) positive significant 

effects on FDIs in the study. This outcome is however contrary to the a priori expectation but some authors 
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such as Nikolaidou, and Vogiazas attributed the minimal effect of the crisis on SSA countries to the fact that 

their financial systems were not well integrated and exposed to global financial markets at the time 

(Nikolaidou, and Vogiazas 2017). Hence the positive effect of the crisis on FDIs in SSA could be attributed 

to the notion that foreign investors looking for recovery option at the time considered SSA region as the most 

preferred location for investment due to SSA growth potential and minimal exposure to the crisis (Brambila‐

Macias & Massa, 2010). 

 

Conclusion 

This study has analysed the impact of political risks on FDIs in SSA countries and examined the reasons why 

the region has been relatively unsuccessful in attracting FDIs despite many policy reforms. The study applied 

system GMM dynamic panel estimator and accordingly, 12 Institutional factors were used in the study. 

However, only five of these factors namely corruption index, democratic accountability index, government 

stability index, ethnic tension index and internal conflicts index were reported to have a significant effect on 

FDIs in Sub-Saharan Africa. In the light of the above, the following recommendations are made in line with 

the results generated from the study:  

i. Individual government in SSA should come up with FDIs friendly policies capable of increasing 

their share of foreign direct investment (FDIs) flowing into Sub-Saharan Africa. Consequently, their 

collective efforts can secure a larger share for SSA in the global FDIs flows. 

ii. There is need for government in SSA to campaign against corruption and bad governance. 

Specifically, they should intensify their efforts in fighting the war against corruption to enhance the image of 

their country and encourage more foreign investors into their countries.  

iii. That SSA governments with the support of International organizations and partners can increase the 

inflow of FDIs by ensuring that they maintain and stabilize the democratic system of government currently 

being practised as well as reduce the incidences of political violence in the country especially during election 

periods as this will promote investment stability, reduce capital flight and also encourage new FDIs inflow in 

to the country. 

iv. Government of countries in SSA with high levels of insecurity either in form of ethnic tensions and 

internal conflicts should adopt a holistic approach in tackling the state of insecurity in their countries.   
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APPENDIX 2 

 List of Sub-Saharan African Countries to be adopted in the Study  

S/N Countries  Region 

1 Nigeria West Africa 

2 Gambia, The West Africa 

3 Ghana West Africa 

4 Botswana South Africa 

5 Namibia South Africa 

6 South Africa South Africa 

7 Angola Central Africa 

8 Cameroon Central Africa 

9 Equatorial Guinea Central Africa 

10 Congo, Rep Central Africa 

11 Gabon Central Africa 

12 Kenya East Africa 

13 Madagascar East Africa 

14 Tanzania East Africa 

15 Zambia East Africa 

Authors‟ Compilation, (2022) 
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Abstract 

This research aim at studying the behavioural and hematological alterations of Clarias gariepinus exposed to 

varying concentrations of Metalaxyl. Batches of ten C. gariepinus (11.3-17.5 cm length and 10.5-32.3 g 

weight) were randomly distributed into a set of 18 rectangular plastic tanks (75x45x45cm) each filled with 

30L of unchlorinated water. The range-finding tests for Metalaxyl (100, 200, 300, 400, 500 ml) were carried-

out to determine the concentrations of the test solution for the definitive test (100, 125, 150, 175, 200 ml) 

following static bioassay procedures described by Parish (1985). At the end of 96 hours of exposure, blood 

samples (1-3ml fish-1) were collected and emptied into Ethylene Diamine Tetracetic Acid (EDTA) bottles for 

analysis. Fish exposed to different concentrations of Metalaxyl displayed behavioural responses such as loss 

of reflex, air gulping, erratic swimming, and barbell deformation, and excessive mucus, hyperactive and 

motionless state.  A significant reduction (p<0.05) in Packed Cell Volume (18.37±0.64 -14.63±10.05), 

Haemoglobin (7.50±0.44 -6.67±4.41), Red Blood Cell counts (1.48±0.04 -1.48±0.04), Lymphocytes 

(95.80±0.26 -87.03±2.65) and Mean Corpuscular Volume (123.70±1.11 -105.40±2.16) and significant 

increase was observed in White Blood Cell (40.03±3.82 -42.07±34.33), Mean Corpuscular Haemoglobin 

(50.40±2.51 -57.93±6.20) and Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (40.77±2.21 -51.07±5.00) 

when compared with the control. However, alterations stated in the haematological and behavioural 

responses of C. gariepinus juveniles exposed to different concentrations of Metalaxyl fungicide in this study 

indicate that haematological analysis maybe useful approach for monitoring the effects of fungicides on 

cultured fish as well as the health status of fish and the consumer.   

Keywords: Metalaxyl Fungicide, Behavioural and Heamatological Indices, Clarias gariepinus 
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Abstract 

Agroforestry has long been known and practiced on farmers' lands around Tahura Wan Abdul Rachman 

(Tahura WAR) through the use of Multi Purpose Tree Species (MPTS) plants in the system because it allows 

farmers to better meet household economic needs due to the high selling value and a large number of 

harvests. Agroforestry farmers in Tahura WAR are dominated by men (86.67%), with a mean age of 47.5 

years, an average length of formal education of 7.3 years, and 75.56% working solely as farmers, with 3 to 5 

family members still dependents. The average farming experience is 22.58 years, with 1.82 people assisting 

in the cultivation of the land, with an average land area of 1.5 hectares, and the main types of plants 

cultivated totaling 3.97 species where 7 species, MPTS (Agriculture) 5 species and Horticulture and Empon-

Empon 2 species. The proportion of the main plant species cultivated by farmers around Tahura WAR is. 

Forestry MPTS: Durio zibethinus (87%); Myristica fragrans (47%); Parkia speciosa (31%); Aleurites 

moluccana (20%); Archidendron pauciflorum  (18%); Eugenia aromatica (11%); Mangifera indica (9%). 

Agricultural MPTS are Theobroma cacao (96%); Areca catechu (9%); Hevea brasiliensis (7%); Coffea 

canephora var. Robusta  (7%) and Cocos nucifera (2%). Horticulture consists of Musa paradisiaca (38%) 

and Capsicum annuum  (18%). spices plants consists of Zingiber officinale (11%) and Alpinia galanga (2%). 

The average expenditure of farmers for their land is Rp. 5,621,000 per year and the income reaches Rp. 

13,390,000 per year so that the annual profit reaches Rp. 7,769,000 annually. MPTS business benefits 

farmers because the ROI calculation reaches 1.38 and the R/C ratio reaches 2.38. 

Keyword: Agroforestry, Tahura Wan Abdul Rachman,  MPTS, ROI, R/C ratio. 
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Abstract 

Because disposal is the final functional element in the solid waste management system and the ultimate fate 

of all wastes that have no further value, it is the "no alternative" choice. As the final action for solid waste 

pollution control, the ultimate goal of disposal is to isolate solid waste and its environmental impact from the 

biosphere, to limit the infection of hazardous components in wastes to less than acceptable levels, and to 

ensure the safety of human health and the environment. From the perspective of the community, source 

reduction is the most desired activity because the community does not incur costs for waste handling, 

transporting, and disposal for waste that is never created and delivered to the waste management system, and 

as waste generation patterns become more diffuse and the total quantity of waste increases, collection 

logistics become more complex. Simultaneously, transfer operations become necessary when haul distance 

to processing centers or disposal sites increases to the point where direct hauling is no longer economically 

possible, because collecting and transfer operations can result in significant cost savings. The long-term safe 

and dependable disposal of solid waste residues is a critical component of integrated solid waste 

management. Even with the introduction of waste reduction, recycling, transformation, and energy recovery 

technologies, landfill disposal of residual solid waste remains an essential component of the waste 

management system. Incineration is the most often utilized thermal conversion process, and it can be used to 

reduce the original volume of the combustible portion. Another appealing characteristic of the incineration 

system is the recovery of energy in the form of heat. 

Keywords: Solid wastes disposal, recycle, transportation, landfill, bioremediation,  
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Recycling has evolved into a major local, national, and international concern. The best method to alleviate 

garbage disposal difficulties is to limit the amount of rubbish we produce. 

The Nigerian government has environmental legislation that requires legislation to instill appropriate 

attitudes and practices toward the environment (Husemann, 2021). Legislation is a powerful tool for 

environmental preservation, planning, pollution prevention, and control. Nigerian environmental legislation, 

such as: (1) National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency (NESREA) Act, (2) 

Environmental Impact Assessment Act, (3) The Land Use Act,  (4) Harmful Waste (Special Criminal 

Provisions) Act, (5) Hydrocarbon Oil Refineries Act (6)Nuclear Safety and Radiation Protection Act and  (7) 

Niger-Delta Development Commission (NDDC) Act. Recognizes the importance of environmental 

improvement and protection and creates provisions for the Nigerian State to improve and safeguard Nigeria's 

air, land, water, forest, and wildlife (Onyinyechi et al., 2016). 

Environmental Standards and Regulation Enforcement Agency (NESREA) ACT 2007 The National 

Environment Standards and Regulation Enforcement Agency (NESREA) Act of 2007 replaced the Federal 

Environmental Protection Agency (FEPA) Act. It is overseen by the Ministry of Environment. It is the 

manifestation of rules and regulations aimed at protecting and developing the environment and its natural 

resources in a sustainable manner. 

The National Effluent Limitation Regulations require industry facilities to have anti-pollution equipment for 

effluent treatment, prohibits the release of hazardous substances into Nigeria's air, land, or water beyond 

approved limits set by the Agency, requires a discharge to be reported if it occurs, and requires a 

comprehensive list of chemicals used in production to be submitted to the Agency (Ahmad,et al., 2014) 

Section 1 of the Federal Solid and Hazardous Waste Management Regulations (1991) requires industries to 

identify solid hazardous wastes that are hazardous to public health and the environment and to investigate the 

possibility of recycling them. It also requires industries to notify the Agency of any discharge and imposes 

penalties for violating any regulation (Yuan, et al., 2018).  

Act on Environmental Impact Assessment (EIA). LFN 2004, CAP E12. According to Wikipedia, an 

Environmental Impact Assessment (EIA) is a study of the potential effects of a proposed project on the 

natural environment, whether good or negative: The E.I.A Act, as it is colloquially known, governs 

environmental impact assessments for both public and commercial undertakings. 

The Harmful Waste (Special Criminal Provisions) Act CAP H1, LFN 2004 forbids carrying, dumping, or 

depositing harmful waste in Nigeria's air, land, or waterways without lawful authorization. 

Section 6 punishes violators with life imprisonment as well as confiscation of land or anything used to 

conduct the offense. Section 7 provides for the appropriate punishment of any conniving, complicit, or 

negligent officer where the offence is perpetrated by a firm. Section 12 defines an offender's civil culpability. 

He would be accountable to anyone who was injured as a result of his criminal behavior (Onyinyechi, & 

Ihendinihu, 2016) 

 

Environmental Sanitation Law: 

This is a Lagos State statute concerning environmental sanitation and protection. It punishes in varied 

degrees offenses such as roadway blockage, failure to clean sidewalks, cover trash bins, or properly dispose 

of wastes. 

 

Environmental Pollution Control Law 

Section 12 of the Lagos State Laws makes it an offense to discharge raw untreated human waste into any 

public drain, water course, or onto any land or water (Ijaiya and Joseph 2014). This offense is penalized by a 

punishment of not more than N100,000 (one hundred thousand naira) and, in the case of a corporation, a fine 



 

    725 
 

of not more than N500,000 This offence is punishable with a fine not exceeding N100, 000 (One hundred 

thousand naira) and in the case of a company, a fine not exceeding N500, 000.   

Because of the increased population in our society, as well as the generation of various types of waste from 

industrial, domestic, and medical facilities, which leads to pollution of water bodies, air, land, and the entire 

environment, which causes diseases, it is critical that the society be aware of the dangers and effects of waste 

accumulation in the environment, as well as be familiar with the Nigerian laws governing waste management 

in the environment. This necessitates the review of the ways in which waste disposal, recycling and land 

reclamation should be done effectively to secure the environment and also to creating awareness on the 

hazardous nature of improper waste management. 

 

Hazardous waste clean-up 

Hazardous waste is defined as waste that poses a significant or possible harm to public health or the 

environment. Everyday industry, economic and personal activities generate trash, many of which are 

detrimental to public health or the environment (Awodele, et al., 2016). Improper trash management might 

result in contaminated aerosol and debris (Arslan et al., 2020). According to the USEPA, one in every four 

people lives within four miles of a superfund site (i.e. an unregulated or plentiful) accumulation of hazardous 

waste in over 90% of the site, posing a threat to the surrounding ecosystem (Grossman, 2007).  

Exposure to hazardous waste may result to reproductive and other birth defect, chronic illness such as cancer 

and respiratory illness, neurological effect and weaken immunity (Manisalidis et al., (2020) and Pfeffer, 

(1992). 

Hazardous waste has become a part of society as the product that has caused it, and with an ever-increasing 

human demand for technology and energy, countries are struggling to keep up (Cosgrove, & Loucks, 2015). 

Finding new and innovative ways to not only minimize but also dispose of hazardous trash is a goal that 

must be achieved, and the following guidelines may be useful in hazardous clean-up. 

1. Bioremediation: This is one of the most recent technologies for disposing of hazardous waste. It entails 

the employment of natural or recombinant organisms to break down trash. Bioremediation can be used in 

areas that are prone to contamination from hazardous waste. 

2. Incinerator: this is one method of appropriately disposing of hazardous trash. According to the 

Environmental Protection Agency (EPA), incineration can kill dangerous organisms in hazardous trash, 

reducing the overall volume of garbage. However, because metal cannot be burnt, other methods must be 

investigated (Abdulkadir, 2021). 

3. Recycling or Reused: this is becoming more popular when it comes to dispose off the hazardous waste. 

Used oil is a common waste product that is harmful when dumped in to landfill. As such disposing it has 

become difficult and ever dangerous, compose are now recycling used oil in to other product such as 

different grade of oil (Swartzbaugh, 1993).  

4.  Burying hazardous waste is a strategy that is employed but has become less prevalent as hazardous 

material can contaminate subsurface water. As a result, burying is hazardous. 

5. Storage: storing hazardous waste until it is no longer harmful is often done, particularly in nuclear 

industry. The garbage will lose its toxicity over time and will be safe to dispose of in a regular landfill. 

6. Waste minimization: This is critical since one can limit the amount of waste disposed of by obtaining the 

right amount of substance to use in the first place. This is genuine paint, oil fuel, cleaning product, and so on. 

For example, don't buy a 5 gallon of paint if a two gallon will suffice. 

7. Minimization of the waste: This is critical since one can limit the amount of waste disposed of by 

obtaining the right amount of substance to utilize in the first place. This is real paint, oil fuel, or cleaning 

product, among other things. For example, do not buy a 5 gallon of paint if a two gallon will suffice (Kunmin 

1997) 



 

    726 
 

8. Medical products: Products such as needles should be appropriately disposed of in a disposable system. 

Blood, for example, is a biohazard that must be appropriately disposed of. The prescribed dosage of 

medications should be followed, but the remainder should be washed down the drain. 

9. Emission control: According to Congress' declaration in Title 42 of the United States Code, air pollution 

prevention is everyone's responsibility. For example, adhering to emission standards is the only way to 

dispose of hazardous waste because the less you create, the less you will dispose (Qdais et al., 1997). 

 

Waste Reclamation 

Reclaiming waste entails recycling waste into something helpful for our daily lives. It is believed that as 

humans, we do not want garbage or sewage to be our food source, yet society has discovered that recycling 

waste back to something useful is crucial in addressing the waste problem. However, we detach ourselves 

from the psychological anguish caused by the waste reclamation machine and alter our perception of our 

food source (Yuan et al., 2018). 

One application for a waste reclamation machine is the utilization of discarded food as livestock feed. It is an 

excellent approach to reduce waste that might otherwise wind up in a landfill (Gunders & Bloom, 2017). In 

truth, there are regulations in place, particularly in the United States, for collecting scrap for proper 

processing and rendering safe for animal consumption (Jayathilakan et al., 2012). 

Another form of waste reclamation is water recycling. Study have indicated that, properly treated water is 

just safe as water from the tap and this is noticed in different countries were several cities supplement 

portable water supply with treated waste water. Waste water is also used for crop irrigation, this is because it 

has higher amount of nutrient that are important for crop production and these means that the use of fertilizer 

may be reduced (Singh et al., 2012). It is observed that treated waste water contain high amount of Nitrogen 

and Phosphorous 

 

Transportation of Waste 

The transport of waste is largely a function of their physical properties of the surrounding matrix and 

chemical properties.  

1. Physical properties: The physical conditions of which they are subjected to and their chemical factors 

(Yuan et al., 2018). 

Highly volatile waste is obviously likely to be transported through a tin and most soluble ones are to be carry 

by water.  

Waste will move faster in porous sandy soil than in compacted clay soil. It should be note that the major 

physical property of waste that determined their transport is: (1) volatility (2) solubility and (3) the degree 

with which they are absorbed on the solid or sediment. 

Waste compounds are commonly reported to dissolve in water in the hydrosphere and, in some cases, in the 

soil. As a result, the ability of trash to store chemicals is a determinant in its mobility. Although ethyl alcohol 

evaporates faster than toluene, the vapour of toluene is more easily evolved from solid due to its restricted 

solubility in water in comparison to ethanol, which is completely mixable with water (Speight, 2011). 

2.  Chemical factor: they are factors involved in garbage transportation. When inorganic species are 

examined, this is achievable. Based on their capacity to be retained by clay minerals, inorganic species can 

be classified into three types. Cd, Hg, Pb, and Zn are elements that are highly retained by clay. Clay retains 

K, Mg, and NH4+ ions significantly, but not Na, Ca, or B ions. The retention of at least three elements is 

likely biased because they are leached from clay, resulting in a negative or reversed retention (i.e elution if 

often observe) (Vesper, et al., 2001). It should be noted that the retention of Fe and Mn is a consequence of 

their oxidation state, with the reduced form of Mn and Fe being rather poorly retained, whilst the 

Flouroxidase form is insoluble and remains on the soil as a solute. 
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Sources and Types of Waste 

Waste is classified on the basis of their sources: There is solid waste, industrial waste, and domestic waste. 

1. Nuclear waste is also known as radioactive waste. They are radioactive waste that is usually produced by 

nuclear reactors or left over from research projects, medical applications, and nuclear weapon manufacturing 

(Landa, 2007). 

Because radioactive waste is toxic to most forms of life, if not all, and the environment, it is always regulated 

by state human health and environmental agencies (Hu, et al., 2000). 

Classification of radioactive waste: 

(a) High level waste  

(b) Low level waste 

These two classes are distinguished by their radioactive source and half-life. These materials are potentially 

hazardous because they release ionizing radiation, which can cause cell damage or death, birth defects, and 

cancer. The degree of risk varies depending on the level or kind of radioactivity, with some being extremely 

dangerous in their raw state and others posing little concern under certain circumstances (Zakariya and Kahn, 

2014). 

Radioactivity in medicine Particles and Gamma ray emitters are common in medical waste. A short-lived 

gamma emitter nucleus, such as titanium-99, is employed in diagnostic nuclear medicine. Many of these can 

be disposed of by allowing them to deteriorate for a short period of time before disposal. Nuclear Y90 is 

another isotope utilized in medicine. This medication is used to treat lymphoma for (27 days) 

(Ramanavičienė et al., 2019 and Landa, 2007) 

2. Industrial Source. Industrial source of waste can contain alpha, beta and gamma emitters. Human 

processing that exposes or concentrates their natural reactivity, such as coal mining, etc. A large portion of 

this waste consists of alpha particle emission compounds produced by the decay of uranium and thorium. 

Some industrial sources are derived from 

(a) Coal contains a small amount of radioactive uranium, barium, thorium and potassium. 

(b) Oil and gas: Radium and its decay products are found in oil and gas industry residues. The sulphur 

scale from an oil well can be quite high in radium, while waste oil and gas can be extremely high in radon. 

Because radon has a similar boiling point to propane, the region where propane is treated is frequently one of 

the most contaminated areas in an oil processing plant (Al-Masri and Shwiekani, 2008). 

 

DISPOSAL OF WASTE 

In general, "disposal" refers to the act of depositing waste in a landfill for final burial, destruction, or 

placement for future recovery. As the final action for solid waste pollution control, the ultimate goal of 

disposal is to isolate solid waste and its environmental impact from the biosphere and to protect people and 

the environment from any intolerable risk from the infection of dangerous components in wastes (Guangyu, 

2009a). 

 

OBJECTIVE OF WASTE DISPOSAL 

The goal of final disposal is to ensure that wastes cannot be processed and reused. For example, waste from 

one industrial process could be used as a raw material in another industrial process. The advancement of 

industrial technologies would allow for the repurposing of historical garbage (Jayathilakan et al., 2012). 

According to a strict definition, "disposal" refers to activities that reduce or eliminate hazardous components 

in solid wastes, as well as activities that contain solid wastes in a location or facilities that meet 
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environmental protection standards without the need to isolate from the biological environment. To meet 

disposal standards, some treatment method affecting the physical, chemical, or biological characteristics of 

solid wastes, such as composting, incineration, and/or others, would be implemented. When dealing with 

urban municipal garbage, public participation is critical (Christensen, 2011). There are times when the 

difficulty experienced by environmental officers in planning and directing a project in a social manner may 

overshadow the need for technical solutions, particularly in waste disposal, which has a significant impact on 

environmental quality. In other cases, MSWM decisions are made without sufficient planning, take only 

some aspects of a situation into account, are based on a short-term view of the situation, or are influenced by 

policymakers' interests. Overcoming these inclinations will make it much easier to identify the optimal 

answer in the given circumstances (Portney, 2013). How to choose a technological strategy is linked to many 

decision-makers in environmental, economic, and social issues across the entire process, from waste 

minimization to final disposal. The majority of waste management solutions have broader ramifications. This 

indicates that a technology or policy must strike an acceptable balance of viable, sustainable, ecologically 

beneficial, and socially sensitive aspects. 

Policymakers in these countries should be concerned not just with the absolute avoidance of environmental 

degradation and/or human risk, but also with making investments that give the maximum return to society. 

We must arrive to a point where there is a balance of environmental, social, and economic benefits. In each 

country, waste disposal costs must play a significant role in overall environmental improvement. The 

socialization of waste disposal activities would be unavoidable over time (Allesch & Brunner (2014), and 

Guangyu, (2009b). 

The essential concepts of various municipal waste disposal systems, as well as a brief summary, should be 

described by legislation. Because there are numerous variances in decision-making settings from one 

location to another, we could not ignore these distinctions and instead try to derive some general findings 

that may have wide relevance. 

 

WASTE REDUCTION 

Most cities are concerned about the growing amount of municipal trash. The obvious starting point for solid 

waste management, based on the "from cradle to grave" management philosophy (also known as Life Cycle 

Analysis), is to limit the amount of garbage that must be managed (Fernandes et al., 2017). The initial stages 

in waste management should be to reduce waste and maximize environmentally appropriate trash reuse and 

recycling. The environmental, social, and economic benefits of incorporating waste reduction strategies are 

the foundations for an emerging global agenda for solid waste management (Guangyu, 2009b). 

 

MUNICIPAL WASTE REDUCTION 

Waste reduction, in its broadest sense, is the reduction of wastes that must be collected and disposed of by 

solid waste authorities in order to keep recyclable and compostable organic materials from entering final 

waste streams. Some critical topics in this discipline must be clarified (Diaz et al., (2020) and Guangyu, 

(2009b). 

Source reduction: To cut down on solid waste at the source. It is the most active and cost-effective method 

of reducing municipal waste. Source reduction can be performed in a variety of ways (Guangyu, 2009a). 

Source separation is the main process which means keeping different categories of recyclable matter and 

organic matter separate at source, i.e., at the point of generation, to facilitate reuse, recycling, and 

composting (Daskalopoulos et al., 1998) 

 Waste recovery, materials recovery, or waste diversion: Obtaining useful resources from 

municipal garbage, either by source separation or sorting from mixed wastes that can be reused or recycled. 

Its basis is trash classification, which implies separating recyclable components before or after they are 

combined together for collection. 
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 Reuse and recycling: "Reuse" refers to the act of reusing an undamaged "waste" product for the 

same or a different purpose. The material recovery process is referred to as "recycling" if the original product 

has been turned into secondary resources for the manufacture of new items (Singh et al., 2017). 

Action for waste reduction can take place in many routes for achieving waste reduction in different stages in 

a waste stream. It is as follows (Daskalopoulos et al., 1998). 

 

Source Reduction: 

 To enhance consumer‘s consciousness about environmental protection by public education; 

 To reduce the quantity of materials used in products or packaging; 

 To urge producers of products to accept a degree of responsibility on treatment or recovery of the 

wastes produced from the products they manage; 

 To reduce production and application of perishable consumer goods. 

 

SYSTEMS OF WASTE REDUCTION AND MATERIALS RECOVER 

The main motivations for waste reduction in affluent countries are the high cost and scarcity of landfill sites, 

as well as the threat posed by toxic materials in waste. In some developing countries, there are no substantial 

disposal constraints since they cannot afford to spend more money and effort on the greater quantities of 

waste that will surely be generated as consumption levels rise. 

The disparities in Municipal Solid Waste Management between developed and developing countries can be 

seen in waste reduction and material recovery. Rising living standards and the wealth of mass manufacturing 

have limited markets for discarded materials in the country's prosperous region (Curzio, et al., 1994). 

There is a great potential for waste reduction in developed countries, and recycling has endured and the 

recovery of synthetic or processed materials is now being emphasized. Whereas, in most of the developing 

world, traditional labor-intensive practices of repair, reuse, and waste trading persist. 

In the developing countries, the greatest potential for waste reduction currently rests with diverting organic 

and construction wastes. The reason is that organic matters are the largest category of Municipal Solid Waste 

and the greatest reduction in wastes for disposal can be achieved by diverting organic matters (Curzio, et al., 

1994). 

 

1.0 CONCLUSION 

Finally, disposal is the "no alternative" choice since it is the final functional element in the solid waste 

management system and the ultimate fate of all wastes that have no further use. As the final action for solid 

waste pollution control, the ultimate goal of disposal is to isolate solid waste and its environmental impact 

from the biosphere, to limit the infection of hazardous components in wastes to less than acceptable levels, 

and to ensure the safety of human health and the environment. Source reduction is the most desired activity 

from the perspective of the community because the community does not incur costs for waste handling, 

transporting, and disposal for waste that is never created and delivered to the waste management system, and 

as the patterns of waste generation become more diffuse and the total quantity of waste increases, the 

logistics of collection become more complex.  
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Abstract 

Water treatment in a drinking water production plant generates liquid waste in the form of sludge composed 

mainly of aluminum hydroxide and other interesting physical-chemical properties that vary according to the 

characteristics of the raw water to be treated. The daily amount of sludge produced is very important, it 

generates a loss of water that can be recovered for treatment, recycling or recovery, as well as its impact on 

the receiving environment. In this study, the produced water treatment sludge was recycled several times in 

order to determine its recycling potential. Liquid and solid samples were prepared during the recycling tests 

and were analyzed by several methods including X-ray diffraction, ultraviolet-visible spectroscopy, Raman 

spectroscopy, in order to have an advanced study of the sludge produced, on the one hand, to follow the 

phases of saturation of the sludge and compare them with each other, and on the other hand, to suggest 

avenues of recovery of the latter.  

Keywords: Water treatment sludge, sludge characterization, recycling, recovery. 
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Abstract 

This involved the synthesis of Schiff base derivatives benzophenone and glycine` Metal complexe of the two 

Schiff base ligands with Zn (II), ion was prepared by reacting each ligand with the metal salts in refluxing 

ethanol. The color of Schiff base is White as well as the Zn (II) complex. The solubility test of the Schiff 

base was carried out and the results showed that it is soluble in Ethanol, insoluble in distilled water.  Zn (II) 

complexes are soluble in Dimethyl sulphoxide and distilled water, and insoluble in acetone, The Infrared ray 

for the Ligand V(C=N) was found to be 1611cm-1 and for the complex 1611 cm-1and for the V (-OH) it 

found only on Ligand 3250 cm-1.and for V (M-N) it found only on complex 1650 cm-1.  Melting point 

showed that Schiff base melted at 236oc with Zn (II) and complexe at 245oC respectively. From the analysis 

carried out on the complexe, it is found to be non-electrolytes. Molar conductivities and biological activities 

are tested. 

Keyword: Metal complexes, Schiff base, Benzophenone, glycine 
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Abstract 

After leopards and cheetahs, Caracal is the third biggest member of the cat family (Felidae) in Iran, which 

has a key role in controlling rodent populations. This cat inhabits deserts, steppes, and even mountain 

woodlands. In Iran, it is distributed in much of the central part of the country and some parts of the west, 

southeast, and northeast. It is most abundant in central desert areas. Iran Department of Environment 

considers it as an endangered species and it is also listed as a species of least concern (LC) on the Red List of 

the International Union for Conservation of Nature (IUCN). The caracal is listed in Appendix I of 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). The research 

done on caracal has shown that, it has few natural enemies. This is even though the habitat degradation by 

agriculture desertification and hunting are the two main threats to the populations of this species. In addition, 

in Arab countries, human interference and slaughter, overgrazing, and reduction of prey are mentioned as 

other main threats to caracal. In Iran, low research has been done about the ecological needs, favorable 

habitat, and protection of this species, but in general, in most habitats, human works for example roads, 

cities, agro, and animal husbandry have affected the life and habitat selection of the species. However, today 

the planet Earth is facing the phenomenon of climate change in the form of changes in temperature and 

precipitation, which along with the effects of human activities, will have an impact on the suitability of the 

habitat for the presence of the species and the provision of its basic needs. The present research is a review 

study. The studies have been investigated conduct in relation to the status of caracal in the Iran's habitats. 

The findings of this research show that protected areas play an essential role in the survival maintain of 

caracal, which can be attributed to the effect of protected areas in reducing the impacts of human activities 

on the species. Because protected areas preserve the species and ecosystem against the pressure caused by 

human activities such as land use changes, and also the climate change effects in these areas will affect the 

species with less intensity. Accordingly, it is recommended that people in charge of this basin take 

appropriate management decisions regarding the preservation, maintenance, and promotion of Iran's 

protected areas in order to reduce the adverse effects of human activities and align them with climate change 

and make appropriate management. 

Keywords: Caracal caracal, Climate change, Land use change, Iran. 
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Abstract 

The flow characteristics changes with varying geometry of hydraulic weir and how the weir is inclined to the 

direction of flow in a channel. In this way, several studies have investigated the performance weirs 

experimental with paying much attention on the accurate prediction of discharge coefficient. Thus, the main 

objective of this study is to employ artificial intelligence (AI) techniques to predict discharge coefficient (Cd) 

of crump weir models. Hence, the precision and use of seven data-driven models including Bayesian neural 

network (BNN), multiple linear regression (MLR), multi-layer perceptron neural network (MLPNN), genetic 

algorithm (GA), support vector machine (SVM), Radial Basis Function (RBF) and curve fitting neural 

network (CFNN) were examined for estimating of the Cd. To achieve this, experiments were conducted on 

eighteen crump weir models of different apex angles 80o, 90o 100o, 110o 120o and 130°. The upstream angles 

of the weir models were set in decreasing order of 85o, 70o, 55o, 40o, 25o and 10o. While the downstream 

angles were increased as 15o, 20o, 25o, 30o, 35o and 40o respectively. 360 laboratory test results were used, 

70% for training, 15% for testing and 15% for validation. And statistical parameters of coefficient of 

determination (R2), root-mean-square error (RMSE), mean absolute error (MAE), were employed as the 

criteria for the comparison of the models' performance. Results showed good agreements between the 

observed and estimated values using the AI-based models. However, among these models, the CFNN 

managed to estimate the Cd of the weir with the highest precision and accuracy than the rest of the models 

with (RMSE=0.1635x10-4, R2=0.9981,). Also, it was found that the most efficient crump was weir model 17 

for having the least Cd of 1.14914 and least percentage error of 12.97412, which has been optimized using 

GA with Cd value of 1.14815.  

Keywords:  Crump Weir, Discharge Coefficient, Channel, Experiments, Artificial Intelligence 
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1.0 INTRODUCTION 

The Crump section flat-vee weir is favored by hydrometrics because of the accuracy and range of flow 

measurement it exhibited. It is comparatively insensitive to submerged conditions and ease of determination 

of flow curves for any width, and its coefficient of discharges remain through undrown condition. However, 

this type of weir is disliked by fishermen because it can present a barrier to migration of fish (Rickard 

et.al.2003). As such it becomes necessary to investigate the behavior of the flow over the crump weir. In this 

way, few studies have been devoted to evaluating the flow over crump weirs, for example, Bos,1989 was the 

first to study the flow characteristics of trapezoidal profile weirs systematically. He conducted a series of 

experiments on these types of weirs with both upstream and downstream side slopes. The discharge 

coefficient was determined for free flow conditions using different discharge values. (Daneshfaraz et al. 

2019). Similarly, Khalifa & Umar, 2018 conducted experiments on crump weir models of different apex 

angles, they demonstrated that increase in the apex angle resulted in decrease in discharge coefficient. 

Hence, controlling the amount of discharge over different hydraulic structures was always a field of interest 

for researchers, with a view of decreasing sedimentation in reservoirs (Zahabi et al. 2018).  

 

2.0 THEORETICAL BACKGROUND 

2.1 Governing Equations 

The discharge was estimated using the equation governing the modelling of flow over crump weir by 

determining the upstream flow head (h). Point gauge was used to measure the, h, above the crump weir 

(Arora, 2005). Thus, for modular flow over the crump weir, when the weir operates undrowned, the modular 

discharge is expressed as follows: 

      √   𝑏  

 

  .                                                                                           (1) 

Cd and Ho can be determined using Equations (2) and (3) respectively  

Cd = 1.163.  
      

 
/ 1.5                                                                                   (2) 

      
  
 

  
                                                                                                      (3) 

Where, Qm = Discharge for modular flow (m3/s), Cd = Modular discharge coefficient, g = gravity (m2/s), b = 

Breath of weir (m), Ho = Total head upstream of the weir crest (m), yo = upstream water level (m), 
  
 

  
 = 

upstream velocity head (m). 

However, dimensionless reduction factor is introduced to correct the non-modular flow as given by Equation 

(4): 

f = Q/Qm                                                                                                        (4) 

Where, Q = Discharge for non-modular flow (m3/s)  

 

2.2 Artificial Neural Networks 

Artificial neural network (ANN) is a nonlinear mathematical model that is able to simulate arbitrarily 

complex nonlinear processes, which relate inputs and outputs of any system. In many complex mathematical 

problems that lead to solving complex nonlinear equations, multilayer perceptron networks are common 

types of ANN widely used by researchers (Parsaie 2016; Moazamnia et al. 2019). 

 

 

2.3 Support Vector Machines 
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Support vector machines operate based on data mining algorithms and are like other artificial intelligent 

methods. It was used in different fields of hydrology (e.g., Nadiri et al. 2017) and Hydraulics (e.g., 

Sadeghfam et al. 2019). Support vector machines are an efficient learning system based on the theory of 

optimization that uses the inductive principle of minimization of structural errors and lead to a general 

optimal response. 

 

2.4 Multi-layer Perceptron Neural Network (MLPNN) 

MLPNN is a computational method which tries to propose a mapping between input space (input layer) and 

optimal space (output layer) by understanding the inherent relationships among data with the help of learning 

process and using simple processors called neurons  (Heidari et al., 2016). The high speed of processing and 

flexibility in the face of unwanted errors are the features of this model. Its main advantage is its high speed 

and optimal precision in the prediction of complex variables with linear and non-linear mapping.  

Mohammad Zounemat et al., 2019 have examined the precision and use of six data driven models including 

BNN, MLR, MLPNN, GEP, LSSVM and CHAID for estimation of discharge passing triangular Arced 

labyrinth weir. MLPNN managed to estimate the discharge passing the weir with the highest precision 

(RMSE = 0.00385, R2 = 0.999). 

Reza Norouzi et al., 2019 have investigated the performance of MLP, RBF and SVM in predicting the  

discharge coefficient (Cd) of lybrinth weirs. The performance of the MLP model was excellent with RMSE 

and R2 of 0.019 and 0.985 respectively. 

In the studies of Zounemat et al., 2019, they applied various hybrid meta-heuristic MLPNN and ANFIS for 

predicting flow parameters of piano key weir flow. 

 

3.0 METHODOLOGY 

3.1 Fabrication of the Experimental Models 

The experimental work was conducted on eighteen crump weir models of different apex angles of 80o, 90o 

100o, 110o 120o and 130°. Accordingly, the upstream angles of the models were decreased to have the 

following values 85o, 70o, 55o, 40o, 25o and 10o , and to as well increasing the downstream angles as 15o, 20o, 

25o, 30o, 35o and 40o respectively, which will sum up to give 180o as the total angles in a triangle as shown in 

Figure 1. Plywood of 22 mm thickness was used in fabricating the main body of the crump weirs.  

 

Figure 1: The schematic view of crump weir model 1 of apex angle 80o, upstream angle and slope, 85o and 

0:1, downstream angle and slope, 15o and 4:1 respectively. 
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Table 1.0: Geometric Factors of Crump Weir Models 

Model Upstream 

Slope 

Downstream 

Slope 

Model 

width 

‗b‘ 

(cm) 

Crest 

Height 

‗P‘ 

(cm) 

Apex 

Angle  

(degree) 

Upstream 

Angle(degree) 

Downstream 

Angle(degree) 

1 0.1:1 4:1 30 15 80 85 15 

2 0.4:1 3:1 30 15 90 70 20 

3 0.7:1 2:1 30 15 100 55 25 

4 1:1 2:1 30 15 110 40 30 

5 2:1 1:1 30 15 120 25 35 

6 6:1 1:1 30 15 130 10 40 

  

3.2 Experimental Procedure:  

The crump weirs were installed in the flume with the help of sealants to prevent leakage, which has to be 

levelled. One vernier were located downstream the weir and the other upstream. The verniers were zeroed 

with the bed of the channel. 

Seventy-two models were fabricated for which the angles were varied, 80o, 90o, 100o, 110o,120o, and 130o 

Experiment were then be ran for each model and various heads and their corresponding discharges were 

recorded; The procedure has five (5) runs. Each run has a different flow rate and a set of four (4) yo and y1 

depths; two sets for modular flow condition and the other two sets for non-modular flow condition. The 

initial flow rate were set. Then, yo and y1 depths were recorded for the following conditions: Modular flow: 

without stop block (gate). Modular flow: one full stop block (gate) (y1 should be the only depth that changes). 

Non-modular flow: Add a half of one stop block (gate). (y1 and yo depth that change). Non-modular flow: 

Add one quarter of a stop block (gate). The flow rate were increased at constant interval. 

Heights (P=10cm, 15cm, 20cm) were used as a crump weir models. For each type of crump three types of 

surface roughness were used. The first one were a smooth PVC , the second one is coated with a uniform 

sand D50 =0.72 mm (D50=is the sieve diameter in which 50% of material are finer), while the third is covered 

by gravel of D50= 3.6 mm . Eighteen models were used to conduct the experimental study. In each run the 

selected model were inserted along the width of the flume. Then the pump started at desired flow rate and 

after the flow stability were achieved the water surface level upstream and above the weir model were 

measured using point gauge.  For each type of the crump weir a series of tests under different flow rates were 

conducted. The pump were activated and the discharge were adjusted using a control valve and the reading 

of the point gauge were recorded to give the head above crump weir required for the calculation of estimated 

discharge; At the beginning of each run the control valve were adjusted to alter the head; For each head 

recorded, the actual discharge were measured by direct method using the weighing arrangement provided at 

the tail end of the flume. The previous steps were repeated for each of the five runs of experiments to be 

conducted for each model. A total of 360 runs were conducted. 
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3.3 Determination of Observed Discharge (Qo) 

The observed discharge, Qo, was measured experimentally using the gravimetrical method. Throughout the 

experiment, 100kg of water were collected by means of the weighing balance (see plate II) attached to the 

flume and stopwatch was used to obtain the time taken to collect the 100kg for onward determination of 

discharge. 

Volume, V = mass/density 

Observed discharge, Qo = Volume / average time 

Average time = 
(      )

 
                                                                                            (5) 

 

3.4 Determination of Estimated Discharge (Qe) 

The discharge equation for the crump weir was used to compute the estimated discharge using the flow 

heads. 

Point gauge will be used to measure the flow head (h) above the crump weir (Arora, 2005). 

      √   𝑏  

 

  .                                                                                        (1) 

Cd = 1.163.  
      

 
/ 1.5                                                                               (2) 

    
  

  
                                                                                                     (3) 

 

3.6 Derivation of Discharge Coefficient 

In order to validate the suitability of the theoretical equations,   the maximum of the absolute value of the 

deviation of the data from the model was obtained as: 

MaxErr = max( 𝑏 (       ))                   (7) 

Where, Cdo = Experimental Discharge Coefficient =  Qo / Qe 

Cde = Estimated Discharge Coefficient  

   (           )                                                                                               (8) 

Thus, by dimensional analysis and using the approach of Buckingham‘s π-theorem, Equation (8) becomes: 

    .
    

 
  

 

 
 /                                                                                                    (9) 

It follows that Equation (9) can be expressed as Equation (10) based on dimensional homogeneity: 

     0
    

 
1
 
    0

 

 
1
 
                                                                                         (10) 

Where, K1, K2, a, and b are parameters to be estimated by regression analysis. 
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4.0 RESULTS AND DISCUSSION 

4.1 Computation of Discharge Coefficients (Cd ) 
 

Tables 2 show the values of Cd obtained from Equations 1 and 2 respectively. The head measurements were 

obtained by means of the point gauge. 

 

i. Table 2: Discharge characteristics for model 1:  

Qo=V/t/m3/s 
yo/m 

ho=yo - 

0.10/m y1/m HO/m H1/m Cd Qe/m
3/s % Error 

0.001515 0.120 0.020 0.060 0.121 0.065 1.13693 0.00133 12.04391 

0.001563 0.160 0.060 0.110 0.175 0.115 1.15429 0.00135 13.36654 

0.001613 0.194 0.094 0.135 0.210 0.140 1.15744 0.00139 13.60220 

0.001667 0.210 0.110 0.130 0.228 0.150 1.15825 0.00144 13.66252 

0.001724 0.218 0.118 0.100 0.235 0.160 1.15857 0.00149 13.68652 

Average   1.15310 0.001400 13.27234 

 

Table 4 : Summary of the statistical analysis of Cd predicted by MLP using different neurons. 

                              Training                                     Validation                                Testing 

No of neurons    MSEx(10-6)          R2        MSEx(10-6)          R2                MSEx(10-6)          R2 

1  9.0141  0.9123      7.5607 0.9152  4.5334  0.9613 

2  5.0244  0.9392      5.8012 0.9301  23.735  0.8881 

3  8.6095  0.9116      6.2662 0.9356  6.7934  0.9419 

4  7.5581  0.9154      7.8690 0.9376  7.0532  0.9386 

5  8.1319  0.9172      7.4021 0.9139  25.307  0.8497 

6  7.7184  0.9283      6.2652 0.9111  7.1875  0.9115 

7  1.9925  0.7902       2.4047 0.6565  17.668  0.8180 

8  9.0060  0.8856       5.1653 0.7087  16.042  0.8045 

9  8.1825  0.9234       7.0573 0.9161  1.8738  0.9821 

10  8.1417  0.9251       4.6387 0.9309  6.2766  0.9290 

11  1.0583  0.9090       3.7310 0.9579  7.0051  0.9331 

12  4.3199  0.9458       2.1757        0.8691  7.2633  0.9435 

13  7.8978  0.9175       6.1824 0.9432  6.5836  0.9363 

14  9.4249  0.9035       8.5379        0.9214  6.3073  0.9325 

15  4.7196  0.9475       4.2265 0.9404  23.272  0.8592 

16  9.1488  0.9180       5.5131 0.8933  8.6496  0.9166 
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17  7.7760  0.9240       8.3009 0.9161  5.6503  0.9328 

18  3.9774  0.9525       2.2298 0.8719  189.13  0.5615 

19  8.3764  0.9227       7.4020 0.9137  0.9750  0.8849 

20  1.0319  0.9037       6.4052 0.9190  7.6421  0.9132        

 

 

 

 Figure 7: MLP Levenberg Marquardt Neural Network Diagram 

 

4.2 Discussion of Result: 

Predicting the Cd of crump weir using ANN 

Results of evaluating the precision of the data-driven models in the estimation of Cd of crump weirs in the 

training and testing sets are presented in Tables 5 and 6 respectively. Comparison of the values provided in 

Table 6  shows that CFNN managed to estimate discharge passing the weir with the highest accuracy 

(RMSE= 0.1635x10-6   MAE=0.4713x10-3    R2 =0.9981). Also, CFNN was followed by MLPNN, BNN, 

GA, MLR, RBF and SVM.  

Table 7 shows the sensitivity analysis of Coefficient of discharge, Cd. The sensitivity analysis was carried, in 

order to evaluate the significance of input variables on the Coefficient of discharge. The sensitivity analysis 

was performed using the ANN model due to the high value of correlation coefficient and minimum error it 

produced. 

Consequently, the parameter ( 
 

 
 )  was found to be the most effective parameter with R =0.9971, MSE = 

3.8513x10-4 on the prediction of Cd. While the function (
    

 
) was found to be the least effective parameter 

on the prediction of Cd. 
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Figure 8: ANN verification of Cd from Model Equation 

 

Table 5. Results of evaluating the performance of data driven models in the training phase. 

Models MSE ×(10−6)           MAE  ×(10−3) R2  

MLP   8.1825 0.9874 0.9234 

BNN  7.9003 0.8452 0.9192 

RBF 2897.6 1.7652 0.8400 

SVM 4232.7 2.6745 0.7300 

 

Table 6. Results of evaluating the performance of all the applied models in the testing phase. 

Models MSE ×(10−6)           MAE  ×(10−3) R2  

CFNN 0.1635 0.4713 0.9981 

MLP   1.8738 0.6704 0.9821 

BNN  3.4682 0.7461 0.9669 

GA                                                                   3.9641           0.8452                       0.9573 

MLR 2611.7 1.4233 0.8700 

RBF 2672.6 1.5712 0.8600 

SVM 3288.7 2.1005 0.7900 

y = 0.2833x + 0.8301
R² = 0.8817
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Finally, the precision of the models in estimating the discharge passing the weir was evaluated using the 

root-mean square error (RMSE), mean absolute percentage error (MAE), R2 (coefficient of determination). 

The best values of these criteria were 0, 0, and 1 respectively. 

      √
 

 
 ∑ (    ̂ )

  
                                                                                   (12) 

    
 

 
∑ |    ̂ |
 
                                                                                           (13) 

                                              (14) 

In Eqs. (12)–(14),  y is the actual Cd,  ̂ is their saverage, n is the number of estimations. 

 

   

Figure 9: Relation of Cd and h/p using (MLR) model   
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Figure 10: Relation of Cd predicted and Actual value using (MLR) model   

 

 

Figure 14: Distribution diagram of the observational-computational values in training and testing stages of 

Bayesian Neural Network (BNN) Model varification of Cd. 
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Thus, the parameters K1, K2, a and b in Equation (10) were determined through regression analysis and Curve 

Fitting Neural Network as expressed by Equation (15) as follows: 

 

         0
    

 
1
          

     0
 

 
1
        

                                                                   (15) 

The model equation has R2 = 0.9981. 

Table 7. Sensitivity analysis of Cd‘s for input parameters with ANN model. 

        

                    Training                                                   Testing 

Function           MSE ×(10−4)         R2                     MSE ×(10−4)          R2            

   0
    

 
1          7.5421            0.9782                7.6801            0.9884 

   0
 

 
1               3.7313            0.9841                3.8513            0.9971 

   .
    

 
  

 

 
 /   0.1534            0.9883                0.1635            0.9981                        

 

Table 7  shows the sensitivity analysis of Coefficient of discharge, Cd. The sensitivity analysis was carried, 

in order to evaluate the significance of input variables on the Coefficient of discharge. The sensitivity 

analysis was performed using the ANN model due to the high value of correlation coefficient and minimum 

error it produced. 

Consequently, the parameter ( 
 

 
 )  was found to be the most effective parameter with R = 

0.9971, MSE = 3.8513x10-4 on the prediction of Cd. While the function (
    

 
) was found to be the least 

effective parameter on the prediction of Cd. 

 

Figure 16: Relation of predicted Cd and observed Cd using (MLP) model   
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5.0 CONCLUSION 

By using the equations which has been discussed in the literature, the raw data was calculated and processed 

using ANN. 

Based on the results of the investigation, the following conclusions are reached: .  

1. The effect of increase of surface roughness on h values will be more on small heights of the crump weir 

than large ones.  

2. Cd decreases from model 1 to model 18 with model 17 having the least Cd close to unity and least 

percentage error making model 17 to be more efficient.   

3. The Mathematical Model equation generated using CFNN performed better than other models such as 

MLP, BNN, GA, MLR, RBF and SVM with  RMSE= 0.1635x10-6   MAE=0.4713x10-3    R2 =0.9981 

4. The model was optimised using GA and the predicted Cd value was 1.14815 as best fitted value.  

 

5.1 RECOMMENDATIONS 

The recommendations below are some of the improvements that can be carried out for further study: 

1. Depth of weir and width of channel in variable value are suggested to get the best flow rate for hydraulic 

structure of crump weir design. 

2. Calibration device for better data collection suggested using a volume meter to get the flow rate over a 

crump weir. 

3. Similar study should be carried out using stones and cement models instead of wooden models. 
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Abstract 

Rapid urbanization in India has fascinated the attention of researchers from different regions due to its 

potential environmental consequences. In this study, Thiruvananthapuram Corporation and its peri-urban 

region were chosen as a study area to establish the process of urban expansion as well as the associated land 

surface temperature (LST) change over a long time period. Multi-temporal cloud-free Landsat TM (1988), 

ETM+ (2000), and OLI (2021) imagery were used to assess changes in Land use/land cover (LU/LC) and 

LST using remote sensing and geospatial tools. Maximum likelihood with supervised classification method 

was used for LU/LC classification, carried out in Erdas Imagine software, and mono window algorithm 

method was used for retrieval of LST. The result showed that the urban area (built-up area and impervious 

surface) in the study area was increased. Most of the vegetated and agricultural regions were converted into 

the built-up area. The mean LST over the entire study domain increased considerably between 1988 and 

2021, due to urbanization, decrease of the green regions, and increasing built-up areas. Mean LST increased 

from 260C to 290C during the 33-year period, with a significant increase of 3°C between 1988 and 2021. For 

ensuring proper sustainable urban development and minimizing the impact of urban heat island, this study 

will play a significant role by providing practical guidelines for urban planners and policymakers. 
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